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ON BENC SFR





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZYEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ ALTMIKNC BÖLÜM
Fakirlik ve Srlarnn Bilinmesi

Fakirlik, tüm duu kuatm bir i

Hükmüyle ve varlyla, fakat verilmez ondan bir ad

Yaratcs karsndaki mümkünden bakasna

'

Onu arzular, bundan dolay öne geçmi

istidadyla güçlü olann gücü benzer

Zayf olana, hükümlerde birdirler

Hakikatler, kendi alanlarnda akar

Her hakkn kendiliinde bir mutlaklt var

Fakirliin kendisine hakim olduu birfakir

Her eyde, onun elbisesi halk’tr (yaratlmtk)

Her bir halde onu görürsün

Sanki tabaka tabakadr

Onu Yaratann gözünden alkoymaz

Yolundaki afetler ve balar
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Baka bir iir ise öyledir:

Fakirlik bir hüküm ki, onu idrak edecek kii

Aile ve çocuktan uzaklam olmal

Fakirlik bir hüküm ki bütün âlemi kuatm

Varlklardan hiçbirini darda brakmam

Çünkü hepsi de özü gereci onu arar

Fakirlik de ehirlerde onlar ister

Hepsi saydr, çünkü onlar, saylan (eylerdir)

Hepsi çifttir, ‘ahad (bir)’ diye çarlan hariç

Onun dndakiler, dediim gibi:

el-Vâhid, el-Muhsin ve es-Samed gibi

Kimsenin idrak edemedii Hak münezzeh

Ne aklda ne bedende domutur

Allah Teaîa öyle buyurur: (Ey insanlar siz Allah’a muhtaçsnz. Allah

zengin ve övülendir.*1 Yani Allah isimleriyle (âleme ve size muhtaç ol-

mamas anlamnda) müstanidir. Biz ise O’nun isimlerine muhtacz. Bu
nedenle, ayette kütün ilahi isimleri kendinde toplayan ‘Allah’ ismi gel-

mitir. Ayette ‘Allah ‘Allah fakirdir, biz zenginiz’ diyenleri duydu52
buyru-

lur. Onlar (gerçekte zenginlik ile) nitelenmi olsalard ‘söylediklerini

yazacaz’ ayetinin (gereiyle) nitelenmi olurlard. Bunun sebebi 'Al-

lah’a borç verin
'3

(ayeti), nezihlii <
karz- hasen (iyi borç)’ diye ifade

edildi. Açklamas ve delili ise udur: (Güzel kelimesiyle ayn kökten ge-

len) hsan, Allah’a O’nu görürcesine ibadettir. Bunun karl ise
c
Yap-

tnz hiçbir iyilik örtülmeyecektir
54

ayetidir. Dolaysyla siz de onu giz-

lemeyeceksiniz. Fakirlik kapsnda, genilii ve yaygnl nedeniyle, bir

izdiham olmaz. Fakirlik, terk edilen bir nitelik olmakla birlikte kimse,

ondan yoksun deildir. Bu yönüyle fakirlik, herkeste o eyin hakikatinin

gerei üzere bulunur. Fakirlik, arifin ulat en haz veren eydir, çünkü

fakirlik ârifi Hakkn huzuruna sokar ve Hak onu bu sayede kabul eder.

Çünkü Hak arifi bu özellikle kendine çarmtr. Dua bir taleptir ve

kardei -ki zillet ve horluktur kardei- ona yakndr. Ebu Yezid öyle
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der: ‘Hak bana dedi ki: ‘Bana ait olmayan zillet ve yoksunlukla bana

yakla!’ Böylelikle, onu zelil klm ve perdelemitir. Bu iki nitelik, dilde

mümkünlerin niteliidir ve zorunlu varln bunlardan -dilde kullan1-

i

lan- bir ismi yoktur. Allah böyle bir eyden münezzehtir! Bu konu, ka-

pal ve kilitli bir kapdr. Anahtar ise üstüne asldr. Basiredi onu gö-

rürken âmâ farkna varamaz. ‘De ki, bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?

Sadece akl sahipleri öüt alr.’
5

‘Siz Allah’a muhtaçsnz* ayetinde Hak, muhtaç olduumuz ‘her ey5

adyla bizim için kendisini isimlendirdi. Bunun nedeni, bakasna muh-

taç olunmasna kar duyduu gayret ve kskançlktr. Öyleyse yoksul,

(Allah’n kendisini isimlendirdii) ‘her e/e muhtaç iken hiçbir eyin

muhtaç olmad kiidir. Böyle biri, muhakkiklere göre, srf kuldur.

Onun varlk eyliindeki hali yokluk eyliindeki haliyle birdir. Bu,

amansz bir hastala kar yegâne çaredir. Allah öyle der: ‘Seni bir ey

deilken yaratt.'
7 Bu, (tüm âlemi ilgilendiren) genel yarg içindeki

(özel) bir yargdr.
‘Daha önce insan bir ey deil iken yarattmz hatr-

lamaz m

?

n Burada ise mertebenin üstünlüüne dikkat çekilir.
‘nsan

üzerinde zamandan bir ksm geçmi midir, o zikredilen bir ey deil iken
7™

Bununla birlikte onun aynî varl vard, çünkü dehr zaman, onun üze-

rinden geçmitir. Öyleyse yoksunluk, ihtiyac belirlemeksizin, zât yok-

sunluk demektir. Belirlememenin nedeni, kendisine en uygunu bilme-

mektir. Allah’n isimlerinden biri de el-Mani’dir. Allah, her eye yarat-

ln vermitir. Öyle ki, bizde yaratt amaca da yaratln Allah ver-

mitir. Dolaysyla biz, daima bir amaç tarz. Allah ise, ancak bir mas-

lahat nedeniyle, (amacmza ulamay) engeller. Nitekim bir toplulua

da daha çok günah ilesinler diye mühlet verir. Allah onlara günah

(yapma imkân) verdii gibi günaha da yaratln veren Allah’tr. Bi-

naenaleyh Hakkn nimetlendirmesi snrlanmaz. Kabiliyetler ise, istidat-

larna göre kabul eder. Böylelikle, bu konudaki yararlar büdii için, bir

lütufolarak onu meneder.

Aktarldna göre, bir sûfye yoksulun kim olduu sorulunca öyle

cevap vermi: ‘Allah’a ihtiyac olmayan!’ Kastedilen, ihdyacn belirlen-

mesidir. Baka bir ifadeyle sûfi, muhtaçln fakir için zât bir durum

olduuna dikkat çekmitir. Allah her eye yaratln verdii gibi sana

da senin maslahatna olan verdi. Bunu bilseydin, bu makam sahibinin

Allah’tan istekte bulunaca bir eyi kalmayacam (anlardn), istemek,
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bu müahededen yoksun olana emredildi. âri’, onun bakalarndan is-

tediini görür ve bu nedenle gayrete gelerek kendisinden istemesini

emreder. Allah'n bilgisinde u husus takdir edilmitir: Allah, bakala-

rndan talepte bulunacak bir kavmi yaratacaktr. Allah, melek, insan,

hayvan vb. yaratklardan muhtaç olunan ve istenilen her eyde gerçekte

istenilenin kendisi olduunu bilmekten bu insanlar perdelemitir. Al-

lah, bize insanlarn Allah'a muhtaç olduunu bildirdi. Baka bir ifadey-

le, gerçekte kendisinden istenilen O’dur. Çünkü ‘her eyin sahiplii ve

melekûtu Allah'n elindedir
m O halde Allah’a muhtaçlk esastr. Allah'

bilenler ise, hallerini koruyanlardr.

VASIL

Allah Vastasyla Zengin Olan O’na Muhtaçtr

Fakir diye Allah’a nispet edilmek, zengin diye nispet edilmekten

üstündür. Çünkü zenginlik Hakk’n zatyla yaratklarn arasndaki iliki-

yi ortadan kaldran zât bir niteliktir. Her talep, bir münasebet ve iliki-

ye imkân verir, çünkü mevcut olan, arzulanmaz. Dolaysyla talep ve is-

tek, talep esnasnda sahibinde bulunmayan bir eyle ilgilidir. Bu neden-

le talep, yoklua -ki madum demektir- iliebilir. Bununla birlikte talep

edilen ey, var olan bir varlkta bulunabilecei gibi var olmayan bir ey-

de de bulunabilir. Alemde sadece talep eden vardr. Dolaysyla âlemde

sadece istedii eye muhtaç olan vardr.

Fakirlik bakalarnda bulunmayan bir özellikle dier niteliklerden

ayrlr. Bu özellik, onun madum (yok olan) ve mevcudun nitelii olma-

sdr. Her olumlu nitelik, bir mevcutta bulunmaldr. Baknz! Müm-
kün, yok iken bir tercih edene muhtaçtr. Var olunca bu kez varlm
sürdürmede ve korumada muhtaçtr. Dolaysyla mümkün, hem varlk

hem yokluk halinde ‘fakir’ kalmay sürdürür. Öyleyse fakirlik, hüküm

bakmndan makamlarn en geniidir. Bu nitelikten kazanlm olan ise,

özel bir izafettir. Bu ise -bakasna deil- Allah’a muhtaçlktr ki, bu-

nunla Allah övülür. Bu muhtaçlk, insan 'mutlu eder ve kendisini Al-

lah’a yaklatrr. Bu izafette ise, insanda yaratlm olan her nitelik ona
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ortaktr. Örnek olarak cimrilik, hrs, haset, aç gözlülük gibi göj

rak ve yerine göre üstün-deerli ve deersiz ve düük olan niteli.

rebiliriz. Hükümdarlarn yoksunluundan daha büyük bir yoksulluk

yoktur. Çünkü hükümdar, askerlere olduu kadar yönetimini ayakta

tutmasn salayacak kimselere de muhtaçtr. Hükümdar, bu ad onun

için koruyacak yönetim ve mülke muhtaçtr.

Sultan Selahaddin Yusuf b. Eyyub’a (ra.) 581 senesinde Ebu’l-

Kamh el-Müneccim, ulat her yeri toza çevirecek büyük bir frtna

çkacan söylemi. Baz arkadalar frtna gecesi saklanaca güvenli

bir yer bulmasn tavsiye edince, hükümdar öyle demi: Takat insanlar

ölecek, öyle mi?’ ‘Evet’ diye cevap verdiklerinde öyle demi: ‘nsanlar

ölürse, ben kime hükümdar ya da sultan olacam? Hükümdarlk gittik-

ten sonra, hayatta ne iyilik kalr ki? Brakn beni de, hükümdar olarak

öleyim. Yemin olsun ki, dediinizi yapmayacam.’ Bunun ne kadar

güzel bir söz olduuna balanz! Her izafi varlk -bunun farknda olmasa

da- yoksundur. Onu fark etse bile, ‘yoksulluk’ denilen ey olduunu bi-

lemez. Yoksunluun durumu böyle olunca, Allah’a -ki her eyin mele-

kûtu O’nun elindedir- muhtaçlk, sabit ve mevcuttur. Bu nedenle Allah

‘Onlarn sözlerini yazacaz buyurdu. Yani, onu zorunlu klacaz.

Baka bir ifadeyle onlar, yoksulluun kesinlikle ikâyette bulunmaya-

caklar zorunlu bir nitelik olduunu anlayacaklardr. Hâlbuki onlar
‘

Biz

zenginiz
’ 12 demilerdi. Çünkü onlar, gerçekte yoksul olduklarndan per-

delenmi, bu nedenle de kâfir olmulardr. Onlar, zevk yoluyla ören-

dikleri ve inkâr edemeyecekleri bir durumu örtmülerdir. Sussalar bile,

halleri onlar yalanlar. Böylelikle zengin olmadklar halde
‘

biz zenginiz
’ 13

derler. Onlar, ‘Kukusuz Allah fakirdir
314

der. Hâlbuki Allah, zat yönün-

den fakir deildir. O, âlemlerden müstanidir. Bu kitabn pek çok ye-

rinde Allah’n âlemlerden müstani olmasnn anlam zikredilmitir. Bu

ifade ‘Allah zengindir
’15

ayetinin benzeri olmad gibi
‘

Allah zengindir,

siz yoksulsunuz
31* ayetine de benzemez.

Yoksulluun bu kadar yaygn olduunu örenince, onu herkes için

ve her durumda dikkate almalsn. Yoksulluunu -herhangi bir belirle-

me olmakszn- kaytsz anlamda Allah’a bala! Binaenaleyh Allah (se-

nin maslahatn bilmede) senin için daha uygundur. steini belirlemek-

ten kendini geri tutamazsan bile, -belirlemi olmakla birlikte- en azn-

dan yoksulluunu Allah’a balamaya çal! Allah Hz. Musa’ya öyle
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vahyetti: ‘Ey Musa! Benden bakasna ihtiyaçlarn sunma. Hamuruna

katacan tuzu bile benden iste.’ te bu, Allah’n Musa’ya öretmesidir.

Rüyamda Allah’ gördüm. Bana öyle diyordu: ‘lerinde beni vekil

edin.’ Ben de O’nu vekil ettim. Artk sadece Allah’n korumasn gör-

düm ve bu nedenle O’na hamd olsun. Allah, bizi kendisine muhtaç

olanlardan etsin! Çünkü Allah sayesinde Allah’a muhtaç olmak, zengin-

liin ta kendisidir. Çünkü Allah, zengindir ve sen O’na muhtaçsn. Do-

laysyla sen O’nun sayesinde âlemlerden müstanisin. Bunu bilmelisin!

YÜZ ALTMI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zenginlik Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Zenginlik selbi (olumsuzlayc) bir nicelik

simlerin nispetlerinden mertebesi ayrlr

Hükmü O’na özgüdür ,
varl yokluktadr

Onunla nitelenecek bir var olan yok ki

Neyi gösterdii gerçekte meçhul

Onu söyleyen kimsede, akl ise onu olumlar

Bu nedenle, tenezzül ederken ‘zengindir’ dedi

Olu âleminden, ayeti ona dair geldi

Ankebut'ta, bir düün onu

Söylediim olumsuzlamay görürsün, gösterdiini vermez

O ancak alametinden bilinir ve tannr

Dünya ve ahirette, eriat ise onu olumlar

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Zenginlik, Hakk’a ait zâti bir

niteliktir. ‘Allah zengin ve övülendir.’17 Yani bu nitelikle övülen, Hak’tr.

Kulun zenginlii, Allah sayesinde nefsin âlemlere muhtaç olmaydr.
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Hz. Peygamber öyle der: ‘Zenginlik mal (araz) çokluuyla deil, gö-

nül zenginliiyledir.’ Hadisi Tirmizi aktarr. Hadiste geçen ‘araz’, mal

demektir. Bu, Hz. Peygamberden gelen sahih bir ifadedir. Çünkü in-

sann âlem karsndaki zenginlii geçersizdir. O sadece maldan müs-

tani kalabilir. Çünkü Allah kulun maslahatn, âlemin bir parças olan

baz eyay kullanmasna balamtr. nsann onlar kullanmayacak de-

recede zengin olmas düünülemez' Dolaysyla insan âlemden müsta-

ni kalamaz. Bu nedenle hadis, zenginlii mala tahsis etmitir. Âlemden

müstani olmak özelliiyle sadece zat yönünden Allah nitelenebilir. n-
san ise âlemden müstani olabilir fakat el-Canî’ye muhtaçnr.

Bilmelisin ki, zenginlik ve izzet, ancak Allah sayesinde elde edilebi-

lir. Bununla birlikte bu iki nitelik -kul onlarla Allah sayesinde nitelense

bile- Allah’n huzuruna kendileriyle giremeyecei iki niteliktir. Kul bu

iki nitelii brakarak yoksul ve zelil bir halde Allah'n huzuruna girmeli-

dir. Girmek, Allah’a yönelmek demektir. Dolaysyla kul, O’nunla zen-

gin veya aziz olmak niteliiyle Allah’a yönelemez. Allah’a zillet ve yok-

sulluk haliyle yönelebilir. Çünkü Hakk’n mertebesi, kendinden kaymak-

lanan bir gayrete sahiptir. Öyle ki, izzet sahibini veya zengini bu mer-

tebe kabul etmez. Bu, kimsenin kendinden örendii ve inkâr edeme-

yecei bir bilgidir. Allah -görünüte Peygamber’ine sayg öretmek

üzere, gerçekte ise Peygamber vastasyla biz örenelim diye- bize sayg

öretmek amacyla öyle der:
‘stina edene gelirsek, sen ona srar eder-

sini Hz. Peygamber, o esnada ilahi nitelii müahede etmekteydi ki

bu nitelik zenginlik idi. Bu nedenle, hakikatinin kendisine verdii üs-

tünlük nedeniyle o nitelikten etkilenmiti. Hz. Peygamber o esnada Al-

lah’a çarmada yoksulluk halindeydi ve davetinin yaylmasn istiyordu.

Biliyordu ki, insanlarn bakanlara ve zenginlere uymas, bu nitelie sa-

hip olmayanlara uymasyla eit deildi. Bu nitelikteki bir insan

müslüman olursa, onun müslüman olmasyla pek çok insan müslüman

olacakt. Hz. Peygamber böyle birinin müslüman olmas için büyük bir

hrs duymutu. Allah bu konuda onun adna tanklk yaparak öyle der:

‘Sizin üzülmeniz ona güç geliri Yani, gerçek karsndaki inadnz ona

ar gelir. ‘Size kar haristiri Burada harislik, sizin müslüman olmanz

ve mutluluunuzun bulunduu eye boyun emeniz anlamna gelir. Bu

ise, Allah’a ve Allah katndan getirdii eye imandr. Hz. Peygamber,

böyle bir bilinçle hareket etse bile, bize öretmek ve onu uyarmak üzere
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knanmtr. Çünkü insan gaflet mahallidir ve özü gerei yoksundur.

Makam vc mal, bulunduklar kimselerin müstani kalmasn salar. Bu

nedenle Allah,
‘
istina edene gelirsek

’21 demi, ‘zengine’ dememitir.

Çünkü böyle biri, (müstani olsa bile) gerçekte zengin deildir. Aksine,

kendini müstani yapan eye muhtaçtr. Peygamber öyle der: ‘Beni Al-

lah terbiye etti ve ne güzel terbiye etti!’ Güzel ahlâkn bir yönü de, yok-

sullara dönmek ve mal ya da mevki gibi eylerle zengin olanlardan yüz

çevirmektir. Bu nitelikteki birisine yoksul ve hor insanlar gelirse, Allah

ehlinin yoksullara yönelmesi gerekir. Çünkü zenginler sahip olduklar

makam ve mallar göstererek kendisine gelirlerse, Allah ehlinin onlara

makamlar ve sahip olduklar eyler nedeniyle yöneldiklerini zanneder-

ler. Böylelikle sahip olduklar halin daha çok sürmesini isterler. Bu ne-

denle Allah, ehli olan insanlarn zenginlere ancak zahit davranarak yö-

nelmesine izin vermitir. Yoksul, hor ve krlm birisi ile mal ve dünye-

vi makamyla zenginlemi birisi Allah ehlinden birinin meclisinde bir

araya gelirse, Allah ehlinden olan kii, makam sahibi zenginden daha

çok yoksula yönelir ve ona ilgi gösterir. Çünkü yoksul, Allah’n Hz.

Peygamber’e örettii saygnn konusudur.

u var ki Allah ehli, bu konuda Hakkn terazisine muhtaçtr. On-

dan gafil kalrsa, her eyden daha hzla yanlla düer. Terazi, içinde

zengine kar ar bir ilgi bulmamas ve konumasna (dikkat etmesi-

dir.) Kastettiim ey, zengin ya da makam sahibini aalayan ezici bir

nitelikle konumamaktr. Çünkü zengin, böyle bir niteliin altnda aa-

lanmaz, aksine kaçar ve büyüklüü artar. Sen ise, Allah’a davet et-

mekle memursun. Öyleyse Allah, bize ve ona öretmek üzere. Pey-

gamberine insanlar Allah’a nasl davet etmesini emretmise, sen de

onu öyle davet etmelisin. Çünkü biz, Allah’a davet etmekle yükümlü-

yüz. Nitekim ayette ‘Ben ve bana uyanlar, basiret üzere Allah’a davet ede-

riz
’12

buyurur. Allah Peygamber’e ‘Hikmet ve öüt ile Rabbinin yoluna ça-

r, onlarla en güzel ekilde (artm buyurdu. Baka bir ayette ise
‘Kat

kalpli olsaydn, etrafndan dalrlard™ denilir. te bu, dua edenin uy-

mas zorunlu niteliktir. Allah’a davet eden insan, bu nitelikteki Allah’n

kullarnn sahip olduklar dünyalk makam ve mala kar içinde tamah-

kârlk duymamaldr. Çünkü izzet, Allah’a, Peygamberine ve müminlere

aittir. Öyleyse Allah’n sana giydirdii elbiseyi çkartma! Maln sadece

burada gücü vardr. Hikmetin anlam da budur.
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Allah Peygamberini ilkinde (kendisine gelen) gruptaki izzet nede-

niyle knamt. Onlar, Akra b. Habis ve benzerleriydi. Onlar öyle de-

miti: ‘Muhammed bize özel bir meclis tahsis ederse, onunla otururuz.

Bu kölelerle oturmay kendimize yedirenleyiz.’ Bununla da Bilal,

Habbab vb. kastetmilerdi. Hz. Peygamber de, onlar döndüünde pek

çok kimsenin Allah’a döneceini bildii ve onlarn imana gelmeleri

hakkndaki hrs nedeniyle istekli davranm ve onlarn taleplerine

olumlu karlk vermi, geldiklerinde kendilerine ilgi göstermi, yoksul-

lardan yüz çevirmi, yoksullarn kalpleri krlmt. Allah ise, yoksullarn

kalbini onarmak üzere bu vahyi indirdi. Bu kez o zengin ve soylularn

gönülleri krld. Hz. Peygambere Allah ‘Senin görevin teblidir, hidayet

etmek deil, Allah dilediine hidayet eder™ demitir. Allah, Hz. Peygam-

bere ‘Yüzünü ast ve yüz çevirdi ayetini indirdi. Baka bir ayette ise

‘Rablerine dua edenlerle birlikte kendini sabra altr317
denilir. Baka bir

ayette ise ‘De ki Rabbinizden gelen hak: dileyen iman etsin, dileyen inkâr et-

sin
m buyrulur. Ardndan Allah katnda ahirette zalimler için olacak aza-

b .zikretmitir.

Allah’a davet ve irat yönteminin ölçütü, insanlarn sahip olduu

mala ve onlarn salayaca (imkânlara) kar Allah ile zenginliktir.

Gönlün bu duyguya sahip deilse, Allah’a davet etme! Bunun yerine,

kendini Allah nezdinde övülen bu niteliklerle nitelenmeye çar! Bu-

lunduun snr ama ve sahip olduundan baka bir eye tamah etme!

Yoksa (bakasnn malm) gasp eden olursun. Zorla ele geçirilen yerde

namaz ise, görü ayrlklar olsa bile, caiz deildir. Allah’a davet bir

‘namazdr.’ Bu namazn klnmas ise, Allah’a çardn kimselere (ve

sahip olduklar eylere) kölelikten azadktr. te Allah ile zenginliin

yeri burasdr ve burada kullanlr. Baka bir eye yöneltirsen, terazide

hakszlk yapm olursun. Allah öyle der; ‘Terazide hakszlk yapma-

yn .’29 Baka bir ayette ise ‘Terazide taknlk yapmamak için ...’
20
buyrulur.

Taknlk yaparsnz, onu snrndan çkartrsnz. Bu ise
‘

Dininizde ar-
ya gitmeyin

m
ayetinde dile getirilir. Kastedilen, taknlk ve tuyandr.

Bunlar ise taknlk yapann haddini aan bir üstünlüktür.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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YÜZ ALTMI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tasavvuf Makamnn Bilinmesi

Bil ki tasavvuf, Yaratanmza benzemektir

Çütkû o bir ahlâktr, bak, srr gör

Ahlâklanmak nasl olur? Gizli aldanma var

Yaratmasnda, bu kadarla perdelenmitir

Yaratklarn niteliklerinde onu knamtr, ibret aln

ite akla verilen bir örnek!

Demir baka bir yerde ilendiinde

Bu ileme altna çevirir onu

Kötü huy da iyi huya döndürülür

Çünkü o Rahmana aitti

Tasavvuf, ilah karsnda temizlenmi bir ahlâktr

Artk ona baka bir ba arama

Allah yolunun ehli öyle der: Tasavvuf bir ahlâktr. Kim ahlâk ba-

kmndan senin önündeyse, tasavvufta da önündedir.’ Müminlerin an-

nesi Hz. Aie’ye Peygamberin ahlâkndan sorulunca öyle demitir:

‘Onun ahlâk, Kur’an idi.’ Allah Kur’an’dan kendisine verdii huyla

kendisini överek öyle buyurmutur: ‘

Sen büyük bir ahlâk üzerindesin
y32

Tasavvuf ile nitelenmenin art, hikmet sahibi olmaktr. Böyle olmazsa,

tasavvufun bu kalpte bir pay ve nasibi yoktur. Çünkü tasavvuf bütü-

nüyle hikmettir, çünkü tasavvuf, ahlâktr. Bu ahlâk, tam bir marifete,

üstün bir akla, huzur (gaflette olmamak) ve kendisi hakknda salam

bir temkine muhtaçtr. Öyle ki nefsanî gayeler, insanda hükümran ol-

maz. Bu makamdaki insan, Kur’an’ önderi yapar: Hakkn Kur’an’da

kendisini hangi özellikle, hangi durumda ve hangi balamda ve kime

kar hangi nitelikle nitelediine bakar. Bövlece sûf, söz konusu snfa

kar bu nitelie göre davranr.
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Tasavvuf, onu bu ekilde ele alan kimseler için kolay bir itir. (Ko-

lay olmas için) Kii kendiliinden bir takm hükümler çkartmaz ve o

konuda Hakkn terazisinin dna çkmaz. Kendiliinden hüküm çka-

ran insan
£
yi yaptklarn zannettikleri halde gayretleri dünya hayatnda

hoa giden*
33 kimselere katlr. Onlar burada Hak için bir terazi koyma-

dklar gibi Allah da böyle bir insan için
‘kyamet günü terazi

”4 koymaya-

caktr. Bu nedenle kendi nitelikleri kendilerine dönmütür. Öyleyse on-

lara (yaptklarndan) bakasyla azap edilmemitir. O halde kitabnda

Allah’n sözünü iyice düün! Allah, her nerede bir kahr ve iddet nite-

lii zikretmise, yanma bir lütuf ve merhamet nitelii eklemitir. Bu ni-

teliklerden biri yalnz zikredilir ve yanma zdd eklenmezse, onu arama-

lsn! Zikredilen niteliinin zddn baka bir yerde tek bana zikredil-

mi bulacaksn. Tek bana zikredilen bu zt nitelik, yalnz zikredilen

kart içindir. Fakat Kur’an’da genel olan, zt niteliklerin bir arada

geçmesidir. Allah öyle der:
‘
Kullarma haber ver ki, ben gafur ve ra-

him'im.’
33 Ardndan bunun kartn zikrederek öyle buyurdu: ‘Benim

azabm iddetli bir azaptr.
336 Baka bir ayette ise öyle der:

‘

Rabbin , ceza-

landrmas hzl olandr. 337 Ardndan mukabilini getirerek öyle deri ‘O

gafur ve Rahim’dir.
33* Baka bir ayette ‘el-Ali

339
ismini zikretmitir. Ar-

dndan ‘
Rabbin cezalandrmas iddetli olandr**

0
ayetini getirdi. Bunlar

incelersen, sana söylediimiz gibi olduklarn görürsün. Allah mutluluk

ehlinin niteliklerinden birini zikrettiinde onun önünde veya ardnda

bedbahtlarn niteliklerinden birini zikreder. Allah öyle der. ‘Yüzler var-

dr, o gün aydnlktr, güler ve sevinir.
3* 1 Bu ayet, mutlular hakknda zik-

redilmitir. Ardndan ayn ayete gönderme yaparak öyle der:
‘
Yüzler

vardr, üzerlerinde toz bulunur. Onlar, kâfir vefâcir kimselerdir.
342 Mutlu-

luk ehli hakknda öyle der: ‘Yüzler vardr, o gün bakarlar, Rablerine.
343

Sonra ayete gönderme yaparak bedbahdar için öyle der: ‘Yüzler vardr

o gün buruacahtr. Bel kemiklerini kracak bir felakete uratlacaklarm se-

zeceklerdir
344 Burada yüzler, beeri nefsler demektir. Bir eyin yüzü,

onun hakikati, zan ve ayndr. Yoksa gözlerle snrlanm yüzler kaste-

dilmemitir. Çünkü onlar, zannetmek fiiliyle nitelenmez. Ayetin ba-
lam, burada yüzlerin zikredilenlerin zatlar olmasn gerektirir. Bed-

bahtiar hakknda ise öyle der: ‘O gün yüzler vardr, korkar. iddetli bir

atee dayanrlar.
345

Mutiulara atf yaparak öyle der: ‘Yüzler vardr, ni-

mettedir, yaptklar iten raz, yüce cennetler içindedirler.
346 Mudularn hal-
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leri hakknda öyle der: ‘Defteri sandan verilene gelirsek
M7 Burada bir

iyilii zikretmi, ardndan ona gönderme yaparak öyle demitir: ‘Defte

ri solundan verilene gelince...’
4* Burada ise, bir kötülüü zikretmitir.

Baka bir ayette öyle der: ‘Dünya hayatn isteyene ondan dilediimizi ve-

ririz. Sonra cehenneme yaslarz onu .’49 Bu ayete atfla öyle der:
‘
Ahireti

isteyerek onun için çalana gelirsek...™ nayetinden söz ederken ‘

ona gü-

nahn ilhan etti™ der. Sonra buna atfla ‘takvasn da’52 demitir. Baka
bir ayette

‘Onu tezkiye eden kurtulua erdi™ buyurdu. Ayete göndermey-

le
‘Onu ihmal eden hüsrana urad554 buyurdu. Bir ayette

‘

Veren ve takva

sahibi olan, iyiyi dorulayan kimseyi kolayla müjdele™ buyrulur. Sonra

ayete göndermeyle ‘cimrilik yapan ve müstani davranan, güzeli yalanla-

yan ise zorlukla müjdele™ buyrulur.

O halde sûf, ahlâk ve Allah’n yaratklar karsnda kitabnda ve

(dier) kitaplarnda Hakkn davrand gibi davranan kiidir. Artk ‘Sa-

na ulaan her iyilik Allah’tan ve her kötülük kendindendir.’ Seni yola

yönlendirdik. Tasavvuf, sûfüere göre, zikrettiim ve açkladm hususa

ilave bir ey deildir. Allah teraziyi, mertebe ve halleri bilmeyi indirdi.

Sen de hikmetin gerektirdii eyin gereinden dar çkma ve

‘Kur’an'dan ifa ve müminler için rahmet olan ey iner™ Öyleyse onunla

ahlâklanmak ve snrnda durmak, nefsanî hastalklar ortadan kaldrr.

Bunun böyle olmas zorunludur, fakar müminler için ifadr o. Kur’an,

‘zalimlerin sadece baarszln artrr™ Çünkü onlar, onu ve
‘

kelimele-

rini balamndan -ve yerlerinden- çkarr.™ Böylelikle özeli genelletirir-

ken geneli özelletirirler, zalimi ‘adil’ diye isimlendirirler. Hâlbuki ha-

kimler, adaletli olanlardr. ‘Kime hikmet verilirse, ona çok hayr verilmi-

tir .’60 Allah bir eyi çoklukla nitelemise, ona azlk girmez. Hikmetin

çokluk ile nitelenmesinin nedeni, bütün varlklara yaylm olmasdr,

çünkü varlklar Allah ortaya koymutur. Sonra, insan yaratm ve ona

emaneti yüklemitir. Bu emanet, varlklar incelemek ve -Allah her eye

yaratln verdii gibi- her birine hakkn ulatrmak üzere kendilerinde

emanete göre tasarruf etmektir. Allah -yaratklardan baka birini deil-

sadcce insan yeryüzünde halifesi olarak yaratt. Öyleyse insan, Allah’n

yaratklar üzerindeki eminidir ve bu nedenle, onlara (davranrken) Al-

lah’n sünnetinin dna çkmaz. Bütün yaratklar insann elindeki bir

emanettir. Bu emanet, insana sunulmu, o da bunu kabul etmitir.

Emaneti ehline ulatran kimse sûfdir, Ulatrmayan ise (ayette geçen)
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zalim ve cahildir. Hikmet ise bilgisizlik ve zulüm ile çeliir. O halde Al-

lah’n ahlâkyla ahlâkianmak, tasavvufdemektir.

Bilginler, Allah’n giizel isimleriyle ahlâklanmay açklayarak onla-

rn yerlerini göstermi, ahlâka nasl ulalacan belirtmilerdir. Bu

isimler saylamayacak kadar çoktur. Bunlarn en güzeli ise, özellikle Al-

lah karsnda yerine getirilen huylardr. Bir insan derin düünür ve bu

ahlâk Allah’a kar yerine getirirse, onlar varlklara kar nasl uygula-

yacan da örenir. Böyle biri, hiçbir zaman yanlmayan masum, bo
yere hareket ve durmaktan korunmu kimsedir. Allah bizi Allah’n hak-

larn yerine getiren ve O’nun mertebesini yeleyen sûflerden etsin!

YÜZ ALTMI BENC BÖLÜM
Tahkik ve Muhakkiklerin Makamnn Bilinmesi

v

Doa karsnda Hak

Çölde gördüün gölge gibidir

Onu su zannedersin

Kaybolmasn diye o suya gelirsin

Bak ve ne gördüünü incele

Belki de o bir aldantr

Tecelli edilen suretler karsnda köyledir

Hak bir emanet gibidir onlarda

Bunlar reddederek ve onaylayarak

eriatn naslar getirmitir

Gölgeye iltifat etme

Üstün mertebelerine bak ki
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Belirsizin ortaya çktn göresin

Özel perdelerin ardndan

ekilsiz ve suretsiz olarak

Doann bir araya getirdii tarzda

Öyleyse Hakk gördüünde

Dinin bana balan

Hadisin söylediini sen de söyle

Yaratklarn knanm niteliklerini (Hakka izafe hakknda)

Bir soylu seninle tartmaya kalkarsa

Ona, itaatkâr olmasn söyle

Srr saklasn, seninle arkadalk esnasnda

Srr ifa etmesin

Böyle biri tarafndan çarlrsa

Olumlu karlk versin ve dinlesin

Kabul ederken güzel davransn

Böyle yaparsan ödüllendirilirsin

Allah sana yardm etsin, bilmesin ki: Tahkik, kendisini zedeleyecek

kukuyu kabul etmeyen bir makam iken bu nitelik sahibi de muhakkik-

tir. Öyleyse tahkik, her eye o eyin zatnn istedii zorunlu hakk bil-

mek demektir. Muhakkik, bir bilgiye dayal olarak, o hakk ona verir.

Hal olarak o hakka davranmas da mümkün olursa, böyle biri tahkik

otoritesinin üzerinde gözüktüü kimsedir. Üzerinde gözükmezse, hata

yaptn bilen biridir. Fakat bu hata onun tahkikine zarar vermez, çün-

kü o, kendisi ve hakknda hata yapt eye dair basiretlidir. Bu durum-

da o, kastl hata yapmtr.

Burada ilahi bir sr vardr: Allah kaytsz anlamda hakimdir (hik-

met sahibi) . O, her eyi yerli yerine koyandr. Bu durum ‘Her eye yara-

tln verdi
561 ayetinde dile getirilir. Öyleyse Allah’a ait sralama ve ter-

tiple ilikisi bakmndan âlemde bir hata yoktur. Muhakkik de, gerçekte

iin böyle olduunu bilir. Bununla birlikte hata ettiini de örenmitir.
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Fakat hatas. Hakkn kendisine verdii emre göre hatadr. Yoksa iin

bulunduu duruma göre hata deildir. Baka bir ifadeyle, bu fiilin ‘ha-

ta’ diye isimlendirildii yerde onu yerletirenin Allah olmas bakmn-

dan hata etmi deildir. Öyleyse muhakkik, hata ederken de sevap ka-

zanr. Baka bir ifadeyle, müçtehit gerçekte hatal olmayaca gibi, mu-

hakkik de (hata diye isimlendirilen bu fiili yaparken de) Allah nezdinde

övülür. Müçtehidin hükmü geçerlidir ve onaylanmtr. Müçtehit ancak

bir ‘bakasna göre’ hata eder. Bunun nedeni, müçtehitierden birinin

kantnn dierininkine uymamasdr. Hâlbuki her ikisi de geçerlidir ve

(verdikleri hüküm) dorudur. Tahkikin ve muhakkiklerin konumu da

böyledir.

Bir insann bu makama ulaabilmesi için, Hakkn onun duymas,

görmesi, eli, aya ve tasarruf eden bütün güçleri haline gelmesi gere-

kir. Bu durumda o Hak vastasyla Hakta ve Hak için tasarrufta bulu-

nur. Bu nitelik, sadece Hakkn sevdikleri için mümkündür. Hakka yak-

lamadan Hakkn sevgilisi olmak mümkün deildir. Yaklamak ise nafi-

le ibadederle mümkündür. Nafile ibadeder, farzlar tamamlandktan

sonra geçerli olabilir. Farzlar, haklann tam vermekle yerine getirilir.

Bu nedenle -bir bildirme ya da müahede olmakszn- herhangi bir kim-

se adna nafile ibadetin tam olarak sahih olabilmesini imkânsz gördük.

Çünkü farzlar tamamlama ii, insann bütününü (nafile ibadetlerini)

kapsar. Kutsi-sahih bir hadiste Allah'n kyamet günü öyle diyecei ri-

vayet edilir: ‘Baknz kulumun namazna! Tamamlam m, yoksa nok-

sanm brakm?’ Tam ise onun lehine tam yazlr. Eksiklik varsa, öyle

der: ‘Baknz! Kulumun nafile ibadeti var m?’ Var ise ‘Kulumun farzn

nafile ibadetinden tamamlayn’ der. Hz. Peygamber öyle der: ‘Bütün

ameller böyle ele alnr.’ Allah Hz. Peygamberden baka kimsenin nafi-

le ibadeti hakknda tanklk etmemitir. Onun adna öyle der:
‘
Gecele-

yin teheccüde kalk, sana özgü olarak. Umulur ki Allah seni övülen makama

ulatrr.*2 Bu makam, yaknlk ve âlem tarafndan görülen bir efendilik

makamdr. Hak kimin duymas olursa, duyduuna bir kuku bula-

maz. Böyle biri neyi, kimin ve kim vastasyla duyduunu bilir. Bunun

yan sra, bu duymann neyi gerektirdiini de bilir ve ona göre davranr.

Dolaysyla duyduunu yanlilamaz. Hak onun görmesi olursa, kimin

vastasyla ve neyi gördüünü bilir. Onun bakma bir kuku giremeye-

cei gibi duyusuna yanlma, aklna hayret giremez. Böyle bir insan, Al-
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lah için ve Allah vastasyla görür. Bütün hareket ve durular da bir

muhakkikten ortaya çkan "tahkik duruudur.’ Bu kii, bakasnn onu

yanllamasm dikkate almaz, çünkü varlkta herkesin amacna uygun

bir iin bulunmas -kesinlikle- imkânszdr. Çünkü Allah insanlarn ba-

klarn farkl farkl yaratm iken varlklarnda gerçekte bir farkllk ya-

ratmamtr. Nitekim Allah öyle buyurdu: "O yedi göü yaratt. Rah-

man'tn yarattnda farkllk var mdr?*3 Allah burada bir farklln bu-

lunmasn reddetmitir. Aksine eyay ilahi hikmetin koyduu ekilde

gösterdi. Öyleyse bu bilgi kime verilirse, ona Allah’n yaratklarndan

her birine kar yerine getirmek zorunda olduu davran da verilmi

demektir.

Bu makam, çetin bir makamdr. Sahibinden baka onu bilenler

(tadanlar) azdr. Bu makam sahibinin alameti ise, varlkta "hata
1

diye

isimlendirilen her eyin ona göre Hakka dönük bir yüzünün bulunma-

sdr. Bu makam sahibi, söz konusu yüzü bilir ve kendisine soruldu-

unda kabul edeceini bildii kiiye onu bildirir. te bu makam sahi-

binin alameti budur. Söz konusu kii, Rabbini her inançta, her gözde

ve her surette gören kiidir. Böyle bir görü, sadece bu makam sahibi

adna olabilir, Alemde inkâr edilen bir i gerçekleir ve bu makama

ulatn iddia eden kimsenin gözünde söz konusu ite Hakka ait bir

yön bulunmazsa, böyle bir insann o makamda bulunmas imkânszdr.

Çünkü bu makam sahibi, inkâr edilen o ite Hakkn yüzünün nerede

bulunduunu bilir. Genellikle bu durum, inançlarda ve er’î hükümler-

de gerçekleir. Bu iki alann dnda arzî inkârn gerçekletii yerlerde

Hakkn (yüzünün) görülmesi kolaydr. Bir iteki Hakka ait yönü gös-

termek, o iin övülmü olmasn zorunlu klmaz. Amaç bu deildir. Bir

ey gerçek olmakla birlikte, knanm olabilir. Öyleyse hakikat olan her

i dince ve akla göre övülmü deildir. Tahkik derken kastedilen ey -

yokluk ya da varlk olsun- her eyin hak ettiini bilmektir ki, buna bani

da dâhildir. Muhakkik ona da hakkn verir ve onu yerli yerinin dna
çkartmaz. Kimin nitelii böyle ise, o apaçk bir imamdr. O âlemlerin

tecelli ettii yerdir. "Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’

Bu konuda kendime hitap ederek u msralar söyledim:

Ey nefsi O’nun dedii kimseye uy

Balan ve katl yoluna
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Doru nefslerle birlikte

Çünkü onlar beklemektedir

Ezeli bir tanklk halinde

Yasaklayan kantlarn yannda

Ondan olup sana iade ettiini

Muvafk olarak

Raz olunmayan kötülükten

el-Halika diye nitelenmez

O mertebe, Allah’n fiili

Bir bölünme tamaz

Nefsin onun nezdinde hataldr

Hak iddiasnda bulunmasn

Onun bedbahtl bitimi

Aratrma ve daraltmaya

ltifat etme sen

Harika iler gördüünde

Müslüman olmadnda

Tam olarak teslim olmu iken

Hakim ve Mücteba kukusuz

Yarma halindedir

Hikmetini icra eder

Ayrc akllar karsnda

Nur mertebesinde

Aydrdk güneler onundur

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Tahkikin bir yönü, yerli ye-

rinde mugalataya da hakkn vermektir, çünkü onun da Allah’n kita-

bnda bir yeri vardr. Bu yer, kâfirlerin amelleri hakknda söylenen
‘
su-

samn su zannettii serap gibi’
M

ayetidir. Görenin gözünde seraba ‘su’
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suretini kazandran Haktr. O, susamn istedii su deildi, sadece ihti-

yaç duyduu eyde ‘su’ olarak göründü. Yanma geldiinde ise serab

herhangi bir ‘ey5

olarak bulamaz ve onu inkâr eder. Ayette ‘onu su ola-

rak bulamad’ demedi. Çünkü serap, serap mahallinin kendisine geldii

o yer deildi. Öyle olsayd, ‘serab bulur
5

derdi. Serap suyu arayann

gözündedir. Böylelikle insan, o yerde aradn bulamadnda, bu kez

kendine döner. Allah’ kendinde bularak, suyla -ya da susuzluunu gi-

deren eyle- yardm etmesi için Allah’a snmtr. Allah her neyle

onun susuzluunu giderirse, su denilen ey odur. Seraptan ‘ey5 ad dü-

ülünce, varl Hakka ait yapmtr. Çünkü Allah ‘benzeri (misil) bir e-

yin olmad 568
kimsedir. Öyleyse O, bir ey deil, sadece Varlktr. Bu

incelemenin ve tahkikin ne kadar derin olduuna baknz! te bu, Hz.

Musa'nn ateine benzer. Allah ona ihtiyaç duyduu eyde tecelli etmi,

fakat ate olmamt. Bir msrada öyle dedik:

Tpk Musa’nn atei gibi, ihtiyaç gözü gördü onu

O ilahtr, fakat bilmiyordu

YÜZ ALTMI ALTINCI BÖLÜM
Hikmet makam ve Ariflerin Bilinmesi

Hakîm eyay düzenleyendir

D varlklarnda ve isimlerinde

Hükmünü kadim bilgiye göre yürütür

Yüce ve üstün hikmette

Her eyeyaratln verdiini görürsün

Mutluluk ve zararda

Arazlardan münezzehtir daima

Diledii eyay var ederken
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Fakat fiillerinde masumdur

Uygulad her isteinde

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, hikmet, özel bir bilineni

bilmektir. O, hüküm sahibi ve ona göre hüküm verilen bir niteliktir.

Fakat hükme konu olmaz. Hikmetin öznesi, hakimdir. Öyleyse hikmet,

hükümrandr. Onun sonucu olan hükmün faili ve öznesi ise, hâkim ve

hakem’dir. Sayesinde atn kontrol edilmesini salayan gem de ‘hikmet’

diye isimlendirilmitir. Öyleyse bu nitelie sahip her bilgi hikmettir.

Hakknda böyle hüküm verilen eya ise, özü ve istidatlar gerei, muh-

taç olduklar eyi ister. Bunu onlara ancak nitelii hikmet, ad hakim

olan verebilir. Acaba istidatlarn hakim denilen bu kimsede bir etkileri

var mdr yoksa hüküm hikmete mi aittir? Yoksa her ikisi de etkin mi-

dir? Tek bana istidad ele alrsak, onun bir etkisi yoktur. Çünkü biz,

istidadyla herhangi bir eyi hak eden birinin bilgili bir insandan önde -

fakat hakim deil- olduunu görürüz. O insan, [hikmeti] cahil olduu

için, hak ettiini ona veremez. Bazen söz konusu eyin hak ettiini

vermeyebilir. Bununla birlikte bunu vermeyen insan, o eyin neyi hak

ettiini bilir ve bunu yerine getirmez. Öyleyse ne istidatlar tek bana
ne de ikisi (hikmet ve istidat) yeterlidir.

Buradan, bu davrann dördüncü bir eye dayandn anladk. Bu

dördüncüsü hikmet olmad gibi hikmeti bilenin kendisi veya hikmeti

talep edenin istidad da deildir. Bu ilave durum, hakimi o eye hakkn

vermeye yönelten eydir, çünkü o, söz konusu eyin hak ettiini bil-

mektedir ve bunu verince ‘hakim’ diye isimlendirilir. Bu davran yeri-

ne getirmemise, hikmeti, hikmetin gereini ve o eyin istidadyla hak

ettii eyi bilendir. Böyle biri, böyle bir davranta bulunduu esnada

‘hakim’ diye isimlendirilebilir. Bu durum, ‘Her eye yaratlm verdi'
66

ayetinde dile getirilir. O, her eye yaratln el-Hakîm isminden verir

ve hikmetin verdii bu hüküm nedeniyle ‘hakim’ diye isimlendirilir. O
halde bu bilgi, amelî ve tafsili bügidir.

Mücmeli (özetlenmi ve dürülmü olan) bilmek de, tafsili bir bil-

gidir, çünkü bu bilgi, mücmeli tafsili bilgiden ayrtrr. Böyle olmasay-

d, mücmel mufassaldan ayrmazd. O halde mücmeli bilmek, (bir e-

yi) mücmelktirmck ve tafsületirmek, hikmetin gereidir. Allah öyle

der:
‘Ona hikmet verdik *7

Kastedilen, amel bakmndan hikmettir. ‘Hi-
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tab ayrma gücünü de.
>m Bu ise, sözdeki hikmettir. Hakim, her hal ve

yerde o hal ve yere göre hareket eden kimsedir. Bu ise, özel anlamda

Melamilere ait haldir. Onlar, dünya hayatnda tannmayanlardr, çünkü

onlar, kendilerini dünya hayatnn gerektirdii hükmün dna çkarta-

cak bir davranla ayrmazlar. Bir melamide bulunduu yerle bir yön-

den çelien bir hal bulunursa, o, nebilik, yani resullük halidir. Çünkü

halin nebide hüküm sahibi olmas zorunludur ve bunu da hikmet ge-

rektirir. Böylelikle nebi (ve resul), dünya hayatnda Allah nezdinde sa-

hip olduu bir mertebeyle farkllar. Bu, ona ait deildir, fakat tebli

hali davet ettii eyin doruluuna kant ister. te bu da halin hükmü-

dür. Resul olmakszm sadece veli olan ise, halin hükmüne göre deil,

mertebenin hükmüne göre hareket etmelidir. Bir veliden (âlemde) ta-

sarruf ve fiil yapmasna imkân verecek ekilde Rabbinin nezdindeki ko-

numunu gösteren bir davran ortaya çkarsa, böyle bir davran kibir

ve eksiklik demektir. Garip bir bilgiyle bu hal ortaya çkarsa, böyle biri,

etkin nefs hali sahibi gibi midir, deil midir? öyle deriz: ‘Hayr! Çün-

kü kendisinden baka âlemde gözüken bir etkinin elik etmedii bilgi,

sradan insanlar ve seçkinlerin nezdinde bir ölçüte sahip olmad gibi

sahibi de (dier insanlardan) farkhlaamaz. Allah ehlinin büyüklerinin

ve bu en yüce makama ulap onunla özdelemi olanlarn gözünde ise

(kevni etkinin elik etmedii bilgi sahibi dier insanlardan) farkllaabi-

lir. Allah, Peygamberine bulunduu yer nedeniyle
‘
Rabbim

!

Bilgimi ar-

tr*9 demesini emretti. Hz. Peygamber Allah’a davet ederken, her za-

man ve çarlan herkes adna bir mucize göstermemitir. Hâlbuki buna

muhtaç idi. Fakat sadece tebli etmesi emredildii için, görevi sadece

teblidi. Allah dilerse mucizelerle destekler, dilerse çard kiilerin

daha çok kaçmasn salar. Örnek olarak Nuh’un kavmini verebiliriz.

Allah Hz. Nuh’tan bildirerek öyle der:
‘

Ben kavnmi gece ve gündüz da-

.vef ettim. Çarman onlarn kaçlarn artrd. Her ne zaman onlar ba-
lanmaya çardysam parmaklarn kulaklarna tkadlar, elbiselerini üzer-

lerine örttüler, srar ettiler ve büyüklendiler.
,?a Öte yandan hakimler, Al-

lah’n yürümeleri için kullar adna belirledii meru yola göre âlemin

siyasetini bilirler. Bu yürüyü onlar mudulua sevk eder.

Yüz yedinci ksm sona erdi.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ ALTMI YEDNC BÖLÜM
Kimya-y Saadetin (Mutluluk Kimyas) Bilinmesi

iksirler bir delildir ki gösterir

Varlktaki bakalama ve deiimi

inayet iksiri üzerine atldnda

Belli bir ölçüye göre, bir düman

Anstn dümanlndan syrlr

Hüküm ve kadere göre dost haline gelir

ölçüyü düzelt, mizan bizim eriatmzdr

Sana açkladm, tetikte ol!

Kimya belirli ölçülerdir

Çünkü nicelik yüce suretlerdeki bir saydr

Bunu dikkatle incele, ‘nazar’ sahibiysen

Arzun seni nazar etmekten geri çevirmesin

Temiz meleklerin mertebesine katlrsn

Ve beer âleminden merteben yükselir
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Kimya, duyulur ve akledilir mana ve cisimlerden ölçülebilir ve tar-

tlabilir olanlardaki ölçü ve tartlarla ilgili bir bilgidir. Otoritesi, baka-

lamalarda ortaya çkar. Baka bir ifadeyle, tek bir hakikat üzerinde ger-

çekleen bakalamalarda ortaya çkar. Öyleyse kimya, doal, ruhani ve

ilahi bir ilimdir. Burada ‘ilahi’ demenin nedeni, istiva, inmek, beraberlik

gibi fiillerin anlamlarnn farkllyla birlikte, tek isimlendirilen üzerin-

de ilahi isimlerin çoalmasdr.

î ya dürülmütür ya da yaylmtr

Tpk ölçülerdeki nasl ve ne kadar halleri gibi

Bineklerimiz basit unsurlar üzerinde hayrete düer

Ezilmemi bir srla, ayrma aknldr o

Vahiy, eriat yapt hükümleri indirir

Hüküm, ya yasaktr ya da emir

Kimya ilmi, iksiri bilmek demektir. Bu ise -yani yapm- iki ksma

ayrlr. Birincisi, altn madeni gibi, balangçta bir zat ina etmektir.

kincisi ise, itidali aramak üzere bir hastalk ve illeti gidermektir. Örnek

olarak, madeni altna eklenen yapma (snaî) altn veya dünya ve ahiret

yaratln verebiliriz.

Bilmelisin ki, bütün madenler tek bir köke ve asla döner. Bu asl da

özü gerei kemal derecesine katlmak ister ki kemal, ‘altn olmaktr.’ Bu

durum farkl hükümleri olan ilahi isimlerin etkilerinden meydana gelen

doal bir durum olduu için, bu yolda kendisine bir takm hastalk ve

illetler bular. Bunlar, zamanlarn farkllndan ve mekânlarn doala-

rndan kaynaklanr. Örnek olarak yazn scaklm, kn soukluunu,

sonbaharn kuruluunu ve ilkbaharn yalm verebiliriz. Baka bir ne-

den ise, madenin scaklk ve soukluu gibi, yerle ilgili sorunlardr. K-

saca, hastalklar çoktur. Yolculuk süresince bir tavrdan bir tavra ta-

nrken, bir devrin hükmünden baka bir devrin hükmüne geçerken bu

hastalklardan biri madene baskn gelir ve yerin otoritesi onda hüküm

sahibi olursa, onda bir suret ortaya çkar. Bu suret onun cevherini kendi

hakikatine tar. te bu, kükürt ya da civa diye isimlendirilir. Bu ikisi,

iki babadr (ebeveyn). Bunlarn karmndan ve bir araya gelilerinden

çocua ilien bir takm hastalklar ortaya çkar. Bu ikisi, yaratl tam ve
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saygn bir cevherin ortaya çkmas için bir araya gelir ve kaynarlar.

Meydana gelecek ey, ‘altn’ diye isimlendirilir ve anne-baba onunla e-

reflenir. Bu derece, cevherleri bakmndan hem anne hem de baba tara-

fndan istenir. Bu asl, metafizik (ilahiyat) konusunda nefs iken doada

buhardr. Fakat anne-baba, emir ve doadr.

Burada ‘bu i cevherleri bakmndan ana-babadan her biri tarafn-

dan istenilir’ dedik, bunun nedeni udur: Maddî (heyulan) cevherde

hüküm suretlere aittir. lien hastalk madene yerleip onu kükürt ve

civaya çevirdiinde unu örendik: Doann itidal hükmünün dna
çkartacak ve yollarndan saptracak bir hastalk bu iki madene ilimedi-

i sürece, onlarn gücü, aralarnda ortaya çkan çocuu -ki varlklar bu

çocua dönüür- kemal derecesine katabilir. Söz konusu kemal derecesi,

balangçta her ikinin talep ettii altndr. Bu ikisi, özel bir madende

kaynap özel madenin doasnn hükmü ve zamann doasnn etkisini

kabul etmek hükmüyle bir araya gelir. Bunlardan doan, tpk ftrat gi-

bi doru yol üzerindedir. Bu, ‘Allah’n insanlar üzerinde yaratt ft-

rattr. Anne-babas ise onu yahudi, hristiyan veya mecusi yapar.’ Ayn

ekilde, bir babann nicelii onda artabilir ve bu sayede doalardan biri

kardelerine baskn gelebüir. Böylelikle bu unsur artarak bereketlenir ve

dierleri, bu baskn olana kar koyamayacak ekilde eksilir. Bu durum-

da baskn olan ey, cevher üzerinde hüküm sahibi olur ve onu o doa-

nn hakikatinin gerektirdii eye çevirir, onu itidal yolundan uzaklat-

rr. Bu itidal yolu, seni erdemli, kâmil ve altn ehre ulatracak olan va-

r yeridir. Kim oraya ularsa, artk eksie dönümeyi kabul etmez. Bu

doa kendisine hakim olduunda, hakikati deiir ve demir, bakr, me-

tal, ya da kurun veya gümü vb. -onun üzerinde nasl hüküm sahibi

olursa ona göre- bir maden ortaya çkar. Buradan ‘uzuvlar görünen ve

görünmeyen (muhallak ve gayr- i muhattakY
7'

ayetinin tasavvuf! yorumunu

örenirsin. Kastedilen, tam yaratlür ki, altn demektir. Yaratl tam

olmayan ise, dier madenlerdir.

Bu esnada yedi hareketli gezegenden birinin ruhanilii onun (ida-

resini) üstlenir. Kastedilen, feleinde yüzerken bu yldzla birlikte hare-

ket eden göün meleklerinden biridir. Çünkü melei, söz konusu cev-

herin varln gerçekletirmek üzere Yaratcsnn emriyle bir gayeye

yönlendiren Allah’tr. Böylelikle demirin suretini, binei yedinci gökte-

ki (feleinde) yüzen bu yldz olan melek üstlendii gibi kurun suretini
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de o üstlenir. Böylece her madenî sureti bir melek üstlenir. Onun bine-

i de kendi göündeki ve Rabbinin kendisini yönlendirdii ona özgü

felekte yüzen gezegendir. Tedbiri bilen arif geldiinde, kendisine en ko-

lay gelen ie bakar: Ona kolay gelen i, hastal bedenden uzaklatrp

daha önce sapt mutedil doal mecraya çevirmek ise, bu, en uygun

olandr. Çünkü (feleinde) yüzen gezegeni, gözlemci bazen bizzat ken-

di menzilinde görürken bazen -onun üzerinde ya da altnda- oradan

uzaklam ve sapm olarak görür. Böylelikle ârif insan, onu demire ya

da herhangi bir madene çeviren sebebe itimat eder. Bilir ki bu doann
toplama galip gelmesinin nedeni, içerdii niceliktir. Böylelikle fazladan

eksiltir, eksii ise artrr. te bu, tiptir. Onu uygulayan ve bilen dc dok-

tordur. Bu davranyla, -söz gelii- demir ya da kendisinde bulunan

herhangi bir sureti izale eder. Onu kendi yoluna döndürdüünde ise,

bu kez saln sürdürmesini ve korumasn salar. Çünkü hastaln-

dan iyilemi olsa bile, nazik bir haldedir ve hakknda (tekrar hastalanr

diye) korkulur. Bunun için doktor, gdalar vererek ve sapmalardan ko-

ruyarak, ona yardmc olur ve bu cevher altn suretini kazamneaya kadar

onu doru yol üzerinde yönlendirir. Altn olduunda ise, doktorun

hükmü altndan çkar ve hastaln tekrar nüksetmesi endiesinden kur-

tulur. Çünkü böyle bir kemalden sonra eksiklik derecesine inmeyecei

gibi onu kabul de etmez. Doktor bile istese bunu yapamaz. Çünkü ha-

kimin (kad) elinde bu konuda bir nas yoktur ki, düüncesine göre ona

kar hüküm versin. Bunun nedeni gerçekte udur: (Doktor yerine ba-

ka bir örnek olarak) Kad, adildir ve ancak doru yoldan çkanlara kar

hüküm verebilir. Altn ise doru yoldadr ve dolaysyla onun aleyhine

hüküm veremez, çünkü (kadnn hükmünün kayna olarak) hasmn

onun üzerinde bir hakk yoktur. Meselenin gerçek sebebi budur.

Her kim Hakkn yoluna balanrsa, (eyann) ona hakim olmasn-

dan syrlarak eyaya hâkim hale gelir. Hastalklar ortadan kaldrmann

yöntemi budur. Bu konuyu bilene rastlamadm gibi bu bölümün ya

da bizim sözlerimizin dnda buna dikkat çeken ya da iaret eden veya

bunu kef eden birini de görmedim. Bu sanatkâr, ‘iksir’ denilen bir var-

l meydana getirip onu diledii madeni cisimlerin üzerine tamak is-

teyebilir. Böylelikle iksir kendisini kabul eden madeni bedeni deitirir.

Bu dnmda ilaç birdir ve o da iksirdir. Baz cesetleri iksir kendi hük-

müne çevirir ve söz konusu maden artk iksirin yaptn yapar. Bu du-
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rumda yeni maden, (iksir için) ‘vekil’ diye isimlendirilir. Vekil dier

madeni bedenlerde etkili olur ve hükmünü uygular. Söz gelii insan, ik-

sirden bir dirhem ya da herhangi bir miktar alp diledii madenlerden

bin birimlik birinin üzerine uygulayabilir. Söz konusu madde demir ve-

ya kurun ise, iksir ona gümü sureti kazandrrken bakr ya da siyah

kurun ya da gümü ise, altn sureti kazandrr. Maden civa ise, gücünü

ona vererek, madenler arasnda kendi hükmünü uygulayan bir ‘vekil’

olarak brakr. Fakat vekil bu dier madenlerin ölçüsünden farkl bir öl-

çüye *ki iksirden bir dirhemin ölçüsüdür - göre bulunur. Onu hikmetin

gereiyle özel olarak madenin jüzerine atar vc bütünüyle iksire çevirir.

Bu vekilden (iksir haline gelmi civa) ise kalan madenlerden bin ölçü

üzerine tpk iksir gibi döker, ite inann tarz böyledir. Daha uygunu,

hastal giderme sanatdr.

Bu bölümü zikretmemizin amac, ‘kimya’ denilen alandaki iki yön-

tem arasnda hikmet irtibatn öretmektir: Niçin mutluluk kimyas

(kimya-y saadet) diye isimlendirildi? Çünkü onda zorunlu olarak bir

mutluluk bulunduu gibi Allah ehli olan insanlarn nezdindc bir ilave

dala vardr ve bundan daha hayrldr. Bu ise bu kimyann adamlara ait

kemal derecesini kazandrmasdr. Çünkü her mutluluk sahibine kemal

verilmemiken her kemal sahibi mutludur. Her mudu ise, kâmil deil-

dir. Kemal yüce dereceye katlmak demektir ki, bu, asl kaynaa ben-

zemektir. Hz. Peygamber’in ‘Adamlardan pek çok kii kâmildir’ hadi-

siyle insanlarn sözünü ettii kemali kastettiini zannetme! Kastedilen

bizim söylediimizdir. Bu ise, dünyadaki bilgi istidadnn verisine göre

gerçekleir. Öyleyse -Allah izin verirse- bu giriin ardndan muduluk

kimyas hakknda da konumalyz. Baarya erdiren Allah’tr, baka

Rab yoktur!

FASIL

Maksat Olan Kemal Halifeliktir

Bilmelisin ki, Allah'n uruna insan yaratt istenilen kemal, hali-

feliktir. Hz Âdem onu ilahi inayetin hükmüyle almtr. Halifelik, re-
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sililerde risaletin özel bir makamdr, çünkü her resul halife deildir.

Çünkü risalet derecesi özel anlamda teblidir. ‘Senin görevin teblidir
911

buyurur Allah. Resul, emrine itaat etmeyende otorite sahibi deildir.

Onun görevi, Allah’tan ald hükmü yasa yapmak veya özel olarak Al-

lah’n kendisine gösterdii eyi eriat edinmektir. Allah’n resule kendi-

lerine gönderildii kimseler üzerinde hükümranlk yetkisi vermesi, ‘ha-

life yapmak’ ve ‘halifelik’ demektir. Bu dununda resul, halifedir. Öyley-

se gönderilen herkes, hükmetme yetkisine sahip deildir. Bir de kendi-

sine klç verilir ve fiilini uygularsa, bu durumda kemal ona aittir ve ila-

hi isimlerin otoritesiyle ortaya çkar. Bu durumda verir, engeller, aziz

klar, hor eder, öldürür, diriltir, zarar ve fayda verir. Bu kii, birbirine

zt isimlerle ortaya çkar. Fakat zorunlu olarak nebilikle birlikte gerçek-

leir. -Ncbilik olmakszn- yönetici olarak ortaya çkarsa, böyle biri, -

halife deil- hükümdardr (melik). Öyleyse sadece Hakkn kullar üze-

rine halife atad kimse halife olabilir. nsanlarn kendisini görevlendi-

rip biat ettikleri ve kendiliklerinden balarna geçirdikleri kimse halife

deildir. te kemal derecesi budur.

Nefsler, kemal makamna meru bir yolla çalarak ulaabilirler.

Hâlbuki nebilii kendi imkânlaryla elde edemezler. Öyleyse halifelik

bazen kazanlm olabilirken nebilik kazanma bal deildir. Baz in-

sanlar, ona ulatran yolun açk olduunu, Allah’n dilediini ona ulaü-

rabileceini görmülerdir. Bu kiiler, nebiliin kazanlm olduunu

zannetmitir ki, bu bir hatadr. Hiç kukusuz ki, yol kazanlr. nsan

kapya vardnda ise, kendisi için ne takdir edilmi ise, ona göre orada

bulunur. Bu kapda ilahi tahsis vardr. nsanlarn bir ksm için velilik

takdir edilmi iken, bir ksm için takdir nebilik ve risalet, bir ksm için

risalet ve halifelik eklinde gerçekleir. Bir ksm adna takdir, sadece hi-

lafet eklinde tezahür eder. Bunu gören insanlar ise, söz konusu takdi-

rin kendileri adna fiil, söz ve hallerle kapya sülük ettikten sonra ger-

çekletiine dikkat etmi, bu durumda ise, bütün bunlam kul adna bir

‘kazanm’ olduunu zannederek yanlmlardr.

Bilmelisin ki, nefs, zat bakmndan ilahi takdirlerin ortaya çkartt-

eyleri kabul istidadna sahiptir. Bir ksm için özellikle velilik takdi-

rini (kabul edecek) istidat gerçeklemitir ve ona bir ey eklemezler. Bir

ksm adna ise, bütün zikrettiimiz makamlar veya bir ksmn (kabul

edecek) istidat gerçeklemitir. Bunun nedeni nefslerin tek bir ma-
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denden yaratlm olmasdr. Allah öyle der: ‘Sizi tek bir nefsten yarat-

t™ Bedenin yaratl istidadndan sonra ise öyle demitir: ‘Ona ru-

humdan üfledim™ Tek bir ruhtan üflenilen eye üflenen sr gerçekleir

ki, bu nefestir. ‘Allah diledii ekilde onu tesviye etti™ ayetinde istidadar

kastedilir. Böylelikle ilahi emri kabulde istidadn hükmüne göre bulu-

nur. Tikel nefsler babalar yönünden esasta temizdir ve onlarn varl

bu doal bedenin var olmasndan sonra gerçekleebilir. Bu durumda

doa, ikinci baba haline gelir ve kark bir halde ortaya çkar. Bu ne-

denle maddelerden soyut safn aydnl onda gözükmedii gibi

doann hükmünden ibaret olan bu nihai karanlk da ortaya çkmad.

Doa madene benzerken tümel nefs -etki özelliine sahip- feleklere

benzer. Onlarn hareketinden unsurlarda edilgenlik gerçekleir. Maden-

de oluan beden ise insann cismi konumundadr. Madenî cesedin ruhu

olan özellik ise insann cismine ait tikel nefse benzer ki bu da üflenen

ruhtur. Madenî ceseder, d varlklarnn ortaya çkmasn salayan ke-

mal derecesini istemekle birlikte, oluum halinde kendilerine bulaan

hastalklar nedeniyle mertebe mertebe olduklar gibi kemal nedeniyle

yaratlm olan inam da kemalden ancak kendisine ilien hastalk ve il-

letler uzaklatrabilir. Bu hastalklar ya zatlarna ya da arzi bir takm

nedenlerden dolay kendilerine iliir. Bunu bilmelisin.

Bu bölüme uygun konuyla balayalm: Allah tikel nefslcre bedeni

yönetme görevini vermi, onlar beden üzerinde halife yapm ve be-

dende halife olduklarn onlara açklamtr. Bunu açklamasnn nedeni,

kendilerini yaratan ve halife olarak atayan bir Yaratclarnn olduunun

farkna varmalarn salamaktr. Bu durumda kendilerini halife atayan

tanmak, onlarn yükümlülüü olur: Acaba o, kendi cinslerinden midir?

Yoksa onlara -herhangi bir benzeme tarznda- benzeyen biri midir,

yoksa onlara benzemez mi? Böylece, O’nu tanmak üzere içlerinden ge-

len saikler çoalmtr. Onlar, Yaratanlarna ulatran yolu ararken, bir

ahs varlkta tikel nefslerin önüne geçer. Onlar, aradaki benzerlik ne-

deniyle, onunla ünsiyet ederek öyle derler: ‘Sen burada önümüze geç-

tin. Bizim aklmza gelen ey senin de aklna geldi mi?’ ‘Sizin aklnza ne

geldi ki?’ dediinde ‘Bizi bu bedende halife atayan tanmak istiyoruz’

derler. O da öyle cevap vermi: ‘Bu konuda bende doru bir bilgi var-

dr. Ben o bilgiyi sizi halife atayandan getirdim. O, beni hemcinslerime

elçi olarak gönderdi. Onlann mutluluklarnn bal olduu Yaratanlar-
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na ulatran yolu kendilerine açklayacam.’ çlerinden biri öyle de-

mi: ‘Ben sadece o yolu örenmek isterim. Bana o yolu söyle ki, o yol-

da gideyim.’ Baka biri ise öyle der: ‘Benimle senin aranda bir fark

yok, ben O’nun bilgisine ulatracak yolu kendimden bulup çkartaca-

m. Bu konuda seni taklit etmem. Sahip olduun bilgiyi kendin elde

etmisen ve getirdiini benim aklma gelen düünceye göre getirmisen,

niçin benim himmetim eksik olsun ve seni neden taklit edeyim ki? Se-

nin için gerçekleen bilginin var olmam iken varl bize tahsis ettii

gibi O’nun bir tahsisiyle gerçekletiini iddia edersen, bu, delilsiz bir

iddiadr.’

Bu ikinci kii, (elçi olduunu iddia eden) insann sözüne bakmaz,

düünmeye, aklyla incelemeye balar. Bu kii, bilgiyi teorik gücüne da-

yal akli kantlardan alan kimse mesabesindedir. lk insann dnm ise

peygambere uyan ve Yaratclarn bilmeyle ilgili verdikleri haberde

kendisini taklit edenlerdir. Bu iki ahsn kendisine uymada farkl dav-

rand kimse ise, ‘öretmen peygamber’in örneidir. Bu öretmen,

kemale ve muduluk derecesine ulatran yolu açklamaya balar. Bu

açklamay ise, bu öretmenin durumu hakknda görü belirten iki a-

hstan birisinin -ki o peygambere uymayandr (aklc)- düüncesine gö-

re yapar. Peygambere uymayan bu tii, tabiî durumun gerei olan baz

hallerde ise peygambere uyar. Buna örnek olarak doaya muhalefet et-

meyi verebiliriz. ‘Doaya muhalefet’ ancak belli bir ölçü ve belirli bir

miktara göre gerçekleir. te bu ilim, Ölçü ve tart altna girdii için

‘kimya’ diye isimlendirildi. (Yâracsn kendi imkânlaryla tanmak iste-

yen) Aklc bu durumu görünce, (peygamberi) taklit etmeksizin, kendi

bana örenme imkân nedeniyle sevinir ve peygamberi taklit eden ar-

kadana kar üstünlüü olduunu düünüp gururlanr. Taklitçi ise,

muallimi taklitteki durumunu korurken taklitçi olmayana göre ilave bir

kazanm elde eder. ^Taklitçi olmayan, söz konusu peygambere uymay

önemsemeyen ve kendi düüncesiyle hareket eden kiidir.

Bu iki adam ya da iki kadn -ya da biri kadn dieri erkek-, (kendi-

lerini yaraclarm tanmaya götürecek) yolda sülûke balarlar. Birincisi

teorik hükme göre, dieri ise taklide göre hareket eder. Önce riyazete

balarlar. Bu, ahlâkn güzelletirilmesi ve mücahededr. Bunlar, açlk ve

bedensel ibadeder gibi, bedenle yaplan zorlu ve meakkatli ibadetler-

dir. Örnek olarak namazda uzun süre ayakta durmak, bunu alkanlk
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haline getirmek, oruç tutmak, hac ve seyahat gibi ibadetleri verebiliriz.

Birisi teorik gücüyle, dieri ise pirinin ya da âri’ denilen öretmeninin

belirlemesine göre bunlar yerine getirir. Bu sayede unsurdan oluan

doann esaretinden kurtulmaya çalrlar. Her biri, doann ihtiyaç

duyduu eylerden sadece bedenin varlm koruyan zorunlu miktar

alr ki onun varl, itidali ve bekasyla ise bu tikel nefsin -özellikle ken-

disini halife atayan Allah’ bilmekten ibaret olan- maksad gerçekleir.

Unsurdan oluan doal arzularn etkisinden kurtulduklarnda, on-

lara yakn semann kaps açlr. Taklitçi (peygambere uyan), burada

Âdem ile karlaarak sevinir, Adem de onu yanna oturtur. Aklc ise

Ay’n ruhaniliiyle karlar ve ruhanilik onu yanna oturtur. Bamsz
alul gücüyle hareket eden bu insan, konuu olduu Ay’n ruhaniliinin

Âdem’in hizmetinde olduunu görür. Ayn ruhanilii Âdem’in kar-

snda onun veziri gibidir ve Hak kendisini Âdem’e amade klmtr.

Aklc, Ayn ruhaniliindeki bütün bilgilerinin altndaki küreleri aama-

dn ve üzerindekiler hakknda bilgisinin olmadn görür. Aym bil-

gileri, bulunduu yerin altnda etkilidir. Aklc görür ki, Âdem’de üze-

rindeki ve altndaki yerlerin bilgisi vardr. Âdem, sahip olduu bilgiler-

den Ay’n bilemeyecei eyleri konuuna aktarr. Aklc söz konusu tak-

litçiyi Âdem’e konuk yapann öretmenin -ki peygamberdir- inayeti ol-

duunu örenir, kederlenir ve peygamberin yolunu takip etmediine ve

ona inanmadna piman olur. Geri dönünce, peygambere uyacana

ve ondan dolay yeni bir yolculua çkacana karar verir.

Âdem konuu olan bu taklitçi oluna ilahi isimlerden onun miza-

cnn tayabileceini gördüü kadarn öretir. Çünkü unsurdan oluan

cisimsel yaratln tikel nefslerde bir etkisi vardr. Dolaysyla onlarn

hepsi kabulde bir derecede olmad gibi bir ksm dierinin tayama-

yacam kabul edebilir. Göün giriinde Âdem’in bilgisinden varlklarn

(Allah ile aralarndaki) özel vechi (yön, yüz) örenir. Bu bilgi, insan

sebep ve illede snrlanmaktan uzaklatrr. Aklcnn bu özel yön hak-

knda bilgisi yoktur. Bu ‘özel yönü bilmek,’ doal kimyada ‘iksiri bil-

mek’ demektir. te bu, ariflerin iksiridir ve kendimden baka buna dik-

kat çekeni görmedim. Bu ümmete, hatta Allah’n kullarna nasihat et-

mekle memur olmasaydm, ben de onu zikretmezdim. Böylelikle her

biri, bu felee ait hükmü örenir. Allah onu bu dört rükün ve onlardan

türeyenlerde görevlendirmitir. Ayrca onlar Allah’n bu göe özel ola-
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rak vahyettii emri de örenir. Bu durum ‘Her göe emrini vahyetti’’
76

ayetinde dile getirilir.

Ayn konuu olan aklc ise, buradan bedendeki tesirler, unsurî-

doadaki bileik cisimlerde meydana gelen bakalamalar hakknda bilgi

edinir. Taklitçi ise, tikel nefsler için gerçekleen ilahi. bilgiyi buradan

alr. Bunlar, özel olarak bu felee aittir. Hakkn varlnn bu gök ile

ilikisini, bunlarda O’na ait surederi örenir. Bu beeri yaratl adna,

özellikle halifelii nasla sabit olan bu göün sahibi Âdem’e halifeliin

nereden verildiini örenir. Röylelilde taklitçi, ‘halife atanma’nn ilahi

bilgideki tarzn örenir. Aklc ise bedenleri yönetmede unsur kaynakl

(bedenlere ait) halifelii, artn nedenlerini ve bunu kabul eden cisim-

lerde gelime vc eksilmenin nedenlerini örenir. Aklc adna gerçekle-

en her bilgi taklitçi adna da gerçekleirken taklitçi için gerçekleen her

bilgi aklc adna gerçeklemez. Bu durumda aklcnn sadece gam artar

ve katmerleir. Yolculuu bitip de bedenine döndüünde, (peygambere

uyacayla ilgili taahhüdünde ise) doru söylemez. Çünkü onlar, bu

yolculukta tpk rüyasnda rüya gören kii gibidir. Hâlbuki o uykuda

olduunu bilir. Dolaysyla uyandnda yeni bir amele balayaca ve

gamndan kurtulaca iddias doru deildir. Aklc, sadece yolculukta

can verecei hakkndaki (inanc nedeniyle), korkarak sklr. Artk yük-

selme onun adna mümkün deildir ve onu daraltan sebep budur. Tak-

litçi böyle deildir, O, (her varlktaki) bu özel yönden yükselmenin

kendisine elik ettiini görür. Söz konusu yönü (vech-i has), sadece sa-

hibi bilebilir.

Aklc ve taklitçi, Allah’n diledii bir müddet bu gökte kalp tekrar

yolcuTuaTçlKmâya hazrlandklarnda her biri ev sahibiyle vedalar ve

ruhlarn miracnda yükselerek ikinci göe ularlar. Bu ilk semada bulu-

nan ise, yedinci vekildir. O, beeri yaratln ortaya çkt rahimlerde

oluan nutfeden sorumludur ve nutfenin dümesinden sonraki yedinci

ayda onunla ilgilenir. Bu esnada çocuk, ayn artna göre annesinin

karnnda gelien ve büyüyen bir cenindir. Anne karnndaki hareketi de

ayn eksilmesine göre eksilir ki onun alameti budur. Bu ayda doan ço-

cuk, altnc ayda doduu kadar güce sahip deildir.

kinci göün kapsn çaldklarnda kap açlr ve oraya yükselirler.

Taklitçi orada yannda halaolu Yahya’nn da bulunduu sa’nn konu-
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u olur. Aklc ise, Kâtib’in yannda konaklar. Katip onu ‘ho geldin
5

diyerek konuk edindiinde, mazeret belirterek öyle der: ‘Beni gecik-

tirme, çünkü ben sa ve Yahya’ya hizmet edeceim, arkadan onlara

konuk gelmitir. Onlaru yanuda bulunup konuklaryla ilgili emirlerini

yerine getirmem gerekir. bittiinde, sana dönerim.’ Aklc, daha da

kederlenir ve pimanl anar. Bu pimanlk, arkadann yolunu takip

etmeyii ve onun yolundan gitmeyiiyle ilgilidir. Taklitçi ise, iki halao-

lunun yannda Allah’n diledii bir süre kalr. Onlar, Kur’an’n aciz b-

rakan özelliiyle, Allah’n peygamberinin peygamberliinin doruluu-

nu ona gösterirler Çünkii onun icaz, ölçü ve hitabetin mertebesi, sö-

zün kullanm yerinin güzellii, ilerin karmas ve pek çok surette rek

bir anlamn ortaya çkmasdr. Böylelikle taklitçi, ‘alkanlklar ama’

mertebesinde ayrm örenir.

Bu mertebeden taklitçi, harfleri kullanmaya ve isimlere bal -yoksa

buharlara, kan vb. eyleri (kullanmaya bal olan) deil- simya ilmini

örenir. Bunun yan sra kelimelerin erefini, cevamiüTkelim’i ve
c

kün

(ol)'
77 sözünün hakikatini örenir. Bu sözün, geçmi veya gelecek ya da

imdiki zamana deil de, niçin emir kipine tahsis edildiini örenir. Bu

kii, üç harften bileik olmasna ramen, niçin bu kelimede iki harfin

gözüktüünü, Kef ile Nun arasnda ara harf olan üçüncü harfin niçin

dütüünü örenir. Söz konusu harf, d varl kaybolsa bile, mülkün

meydana gelen eye olan etkisini veren ruhanilik Vav’dr. Ayrca, bu

gökte yaratmann (tekvin) srrn, sa’nn ölüleri diriltmesini, ku sureti

yapmasn vc ona üflemesini, Allah'n izniyle meydana gelen eyin ku-

un uçmas m, yoksa sa’nn kuun suretini yapmas m olduunu da

örenir. Lafzî fiillerden hangisinin ‘benim iznim ile’ ifadesine bal ol-

duunu örenir. ‘Allah'n izni ile’
7
" ifadesindeki amil, ‘olur’ kelimesi mi,

yoksa ‘üfler’ kelimesi midir? Allah ehli nezdinde, buradaki amil, ‘olur’

kelimesidir. Sebepleri kabul edenlerde ve hal sahiplerinde amil, ‘üfler’

kelimesidir.

Bu göe girip sa ve Yahya ile bir araya gelen kimse, zorunlu ola-

rak bu konuyu örenir. Bu bilgi, aklc adna gerçeklemez. Daha do-

rusu bu bilgi ontn adna ‘zevk’ yoluyla gerçeklemez. sa Allah’n ruhu

olduu gibi Yahya da hayat sahibidir. Ruh ve hayat birbirinden ayrl-

mad gibi bu iki nebi, yani sa ve Yahya da tadklar bu sr nedeniyle

birbirinden ayrlmaz. Çünkü sa kimya ilminin lci yolunu da biliyordu:
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Birincisi ‘ina etmektir’ ki, çamurdan ku sureti yapmas ve ona üfleme-

si bunu gösterir. Böylelikle iki elle (yaplm) suretler ortaya çkmtr.

te bu, bölümün banda dile getirdiimiz kimya ilmindeki birinci

yöntemdir. kincisi ise ortaya çkan (ve kemale ulamaya engel olan)

hastalklarn izalesidir. sa’da bu yöntem, alar iyiletirmek ve körlerin

gözlerinin açlmas eklinde tezahür etmiti. Körlük ve alk, rahimde

-ki tekvinin vazifesindendir- kendilerine ilien hastalklardr. Burada

taklitçi miktar bilgisi ile doal ve ruhani ölçü bilgisini örenir. Bunun

nedeni, sa'nn her iki durumu bir araya getirmesidir. Bu gökten, taklit-

çinin nefsi adna kalplerin kendisiyle hayat bulduu ‘ilmi hayat’ gerçek-

leir. Bu durum ‘ölü iken hayat verdiimiz
’79 ayetinde dile getirildi. Bura-

s, her eyi toplayan bir mertebedir. Altnc ayda nutfeyle yükümlü olan

melek, bu mertebededir. Bu mertebeden -airlere deil- hatif ve katiple-

re yardm edilir.

Hz. Muhammed’e cevamiü’l-kelim verildii için, bu mertebeden

hitap alm ve kendisine öyle denilmitir: ‘Biz ona iir öretmedik

Çünkü peygamber, açklayc ve tafsü edici olarak gönderildi. iir, ‘uur’

kökünden gelir ve -tafsil ve açklamayla deil- icmal ve özetlemeyle ilgi-

lidir. cmal ise açklamann zdddr. Buradan ilerin bakalamas öre-

nildii gibi sahiplerine hallerin verilmesi yine buradan örenilir. Unsur

âleminde isimlere ait eserler her ne zaman ortaya çkarsa, bu gökten ç-

kar. Feleklerin etkisi ise, baka bir mertebeden meydana gelir. Fakat var

olduklarnda, onlarn ruhlar; -ruhlarn tayan suretlerin varlklar de-

il- bu mertebeden var olur. Bu varlklarn bilgisi gerçekletiinde, var

olanlar ve onlardaki hzl hayat verme örenilir. Çünkü bu bilgi de, söz

konusu felee ya da yldznn yüzüüne vahyedilen emirden deil,

sa’nm bilgisinden örenilir. Bu bilgi, özel bir dizilile konulan nispî

tertibin gerektirdii doa ilminde allagelmi yolun dnda gerçekle-

en ilahi-özel yönden örenilir. (Doa ilmindeki sebeplilik ile özel yön

arasndaki iliki anlamnda) Bu konu, anlalmas güç bir konudur.

Çünkü muhakkik âlim de sebebi kabul eder, çünkü sebebin bulunmas

kaçnlmazdr. Fakat sebeplerdeki bu özel sralamay kabul etmez. Bu

bilgiye sahip olanlarn gendi ise ya hepsini reddeder veya hepsini kabul

eder. Onlarn arasuda zamansal tertibi reddetmekle birlikte, sebebi ka-

bul edenini görmedim. Çünkü bu bilgi, güç bir bilgidir ve ancak bu

gökten örenilir. Uzun bir sürede sebepten meydana gelen ey, burada
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ayn sebepten göz açp kapatmak veya daha ksa bir sürede gerçekleir.

Bu durum, rivayete göre, sa’nn yaratlnda olduu kadar onun ku
yaratmasnda ya da kyamet gününde türeyenleri ortaya çkartrken yer-

yüzünün ‘hayz vakti’ gelmezden önce kabrinden ölüyü diriltirken orta-

ya çkar. Kyamet günü, yeryüzünün dourma günüdür. Akim buraya

ver ve kalbini açk tut, bil ki Rabbin seni en doru yola ulatrr. Allah

Teala’nn gece ibadeti hakknda ‘salam bir krata daha ehrilidir
581

ifade-

si bu gökten gelir.

Taklitçi bu ilimleri elde ederken Katip konuuna döner, ona bakar

ve istidadnn gereine göre mecrasna braklm bilgilerden ona verir.

Katip’teki bilgi, altndaki unsur kaynakl âlemde bulunan cisimlerde -

ruhlarndan deil- hüküm sahibidir. Kemale erdiinde ise oradan ay-

rlmak ister. Arkada taklitçinin yanma gelir ve birlikte üçüncü göe

çkmak için yola çkarlar. Aklc taklitçinin önünde tpk efendinin

önündeki hizmetkâr gibi durur. Artk onun kadrini, öretmeninin mer-

tebesini, bu öretmenin takipçilerinin kendisine gösterdii ilgiyi ö-

renmitir.

Üçüncü göün kapsn çaldklarnda kap açlr ve oraya yükselir-

ler. Burada taklitçi (tâbi, uyan), Yusuf ile; aklc ise Zühre ile karlar.

Zühre onu konuk eder ve daha önce amade klnm yldzlarn söyledi-

inin benzerini söyler. Bu söz aklcnn tasasna tasa katar. Zühre yld-

z, yannda konuu olan taklitçinin bulunduu Yusuf’un yanma gelir.

Yusuf ona Allah'n kendisine tahsis ettii -ki Yusuf, tabir ilmindeki

imamlardan biridir- misal ve hayal suretleriyle ilgili bilgiler aktarr. Al-

lah onun önüne Âdem’in toprann kalntsndan yaratt topra (ha-

yal) getirir. Cennet çarsn ona getirttii gibi nur ve ate kaynakl ruh-

lar, ulvi manalar da getirir. Bunlarn ölçü ve tartlarnn oranlarn ona

bildirir. Ona inek suretlerindeki seneleri, ekinlerin baaklarndaki bollu-

u vc ktl, bütün bunlarn ölçülerini, miktarlarn ve oranlar tek' tek

gösterir. Bilgiyi süt suretinde, dinde sebat etmeyi ise kayt suretinde

gösterir. Yusuf, manalarn vc nispetlerin duyuda ve duyulurda

bedcnicniini konuuna öretmeyi sürdürür. Bütün bunlarn tevilini

öretir, çünkü buras tam bir tasvir vc nizam göüdür.

airlere yardm, nazml ve salam ifadeler bu gökten geldii gibi

cisimlerdeki geometrik ekiller ve onlarn nefsteki tasviri de, yükseldik-
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leri bu gökten ortaya çkar. Salam yapmann, pekitirmenin ve hikme-

tin varln içeren güzelliin anlam buradan örenildii gibi özel bir

mizaca yatkn olmaktan kaynaklanan amaca bal güzellik de buradan

örenilir. Bu gökte, rahimde beinci aydaki nutfenin yönetimini ele

alan vekil (melek) bulunur.

Allah’n bu göe vahyettii emirden, Ay feleinin altnda bulunan

unsurlarn tertibi ve sralamas gerçekleir. Böylelikle hava unsuru ate

ile su arasna yerletirilirken, su unsuru hava ile toprak arama yerletiri-

lir. Bu sralama olmasayd, unsurlarn birbirine dönümesi mümkün
olamayaca gibi onlardan oluan türeyenler de meydana gelemeyecek

veya türeyenlerde meydana gelen bakalamalar ortaya çkmayacakt.

Nutfe kendi kendine ete, kana, kemie, deriye ve sinire nasl dönüebi-

lir ki? Allah bu gökten bu cisimsel yaratltaki dört karm en güzel ve

salam ekilde düzenlemitir. Böylelikle yönetici nefsin bakna göre,

önce sar acy yaratt. Onu kan, onu balgam, onu kara ac takip eder ki

bu ise ölümün doasdr. Karmlardaki bu garip sralama olmasayd,

doktor, bedende gerçekleen hastalklar iyiletirme veya bedenin sal-

n korumak için önlemler alma imkân bulamazd.

Dört asl -ki iirin evi kendilerine dayanr- bu gökten ortaya çkt.

Beden de dört karma dayanr. Bu ikisi, iki sebep ve iki direktir; Hafif

sebep ve ar sebep. Direklerden biri ayrk dieri bileiktir. Ayrk direk,

tahlili verirken bileik olan terkibi verir. Hafif sebep ruhu verirken ar
bedeni verir. Hepsinin toplamyla da insan meydana gelir. Büyüü ve

küçüüyle bu âlemin varlnn ne kadar salam olduuna baknz! Bu

iki ahs bu ilimleri örenmiken taklitçi aklcya göre ‘özel yön’ün sa-

lad Allah hakkmdaki bilgiyi de fazladan elde eder. Ayn ekilde, her

ikisi için de her gökte bir intikal gerçekleir. Onlar, bütün göklerin kal-

bi olan orta göe yükselmek isterler. Oraya girdiklerinde ise, taklitçi d-

ris ile karlarken aklc güne yldzyla karlar. Bu esnada aklc,

daha önce karlat hadisenin bir benzeriyle karlar, bu nedenle

gam katmerlenir. Taklitçi, dris’in konuu olduunda, dris ona ilahi

ilerin deimesini ve Hz. Peygamber’in u sözünün anlamn öretir:

‘Kalp, Rahman’n iki parma arasndadr.’ Taklitçi bu iki parman
kalbi niçin çevirdiini örenir. Bu gökte gecenin gündüzü ve gündüzün

geceyi örtmesini, her birinin dieri için bir vakit erkek bir vakit dii

oluunun keyfiyetini örenir. Gece ile gündüz arasnda gerçekleen bir-
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leme ve kaynamann srrn, gece ve gündüzde meydana gelen türe-

yenleri örenir. Gece evlatlar ile gündüz evlatlar arasndaki fark da

buradan örenir. Binaenaleyh gece ve gündüz, birbirlerinden meydana

gelen eylerin anne ve babasdr. Taklitçi bu gökte gayb, ehadeti, ört-

meyi ve tecelliyi örendii gibi ölümü, hayat, armay, kartrmay,

duraanl, sevgiyi ve rahmeti de örenir. Bunun yan sra, özel yön-

den ez-Zâhr isminden bâtmî mahzarlarda ortaya çkan eyleri, el-Bâtn

isminden ise mahzarlarn istidadna göre ez-Zâhir’de ortaya çkan eyle-

ri örenir. Böylelikle, zuhur edenin isimleri (zuhur ettii) varlklarn

farkllamas nedeniyle farkllar.

Beinci göe yükselmek üzere yola çkarlar. Taklitçi orada Ha-

run’un konuu olurken aklc Merih’in konuudur. Merih (Harun’a

konuk gelen) arkada nedeniyle konuuna mazeret belirterek Harun’a

konuk geldiini ve bundan dolay onunla ilgilenmek üzere bir müddet

ayrlacan söyler. Merih Harun’un yannda konuunu bulur ve Ha-

run’un ona güler yüzlü davrandn görür. Bundan dolay arr, Ha-

run’a sorar ve Harun da öyle der: ‘Buras heybet, korku, güçlük ve

ümitsizlik göüdür. Bunlar, kabz (daralma) gerektirir. Yanmdaki ise,

Peygamber’in ümmetinden gelen ve arlanmas gereken bir konuktur.

Bilgi örenmek ve ilahi hükmü aramak üzere gelmitir. O hükümle,

kendisi için belirledii hususlarda efendisinin snrlarn amaktan kor-

karak, düünce dümanlarna kar yardm ister. Ben de ona meselenin

iç yüzünü açklayacam ve rahatlk göstereceim ki, arad eyi arn-

m bir ruh ve açk bir gönülle kabul edebilsin. Sonra yüzünü konuuna

çevirerek öyle der: ‘Buras beer halifelii göüdür. Onun imamnn

hükmü zayflamtr. Asl ise, binalarn en salam ve güçlüsüydü. Ta-

kn zorbalara yumuak davranmay emretmi ve bize öyle denilmiti:

‘Ona yumuak söz söyleyin.
m Yumuak söz söylemek, gönderildiinden

daha güçlü olan ve daha iddeüe cezalandrabilecek kimseye emredilebi-

lir. Hak, büyüklük ve ceberutun mazhan olan her kalbi mühürlediini,

bu kalplerin gerçekte zelillerin zelili olduunu bilir. Bu nedenle Allah,

Musa ve Harun’a Firavun’a kar merhametli ve yumuak davranmay

emretti. Burada Allah onun içini dikkate alm ve onun dn ceberut

ve büyüklüünden temizlemeyi hedeflemitir. ‘Belki öüt alr ve kor-

kar m ‘Belki’ ve ‘umulur ki’, Allah yönünden zorunluluk bildiren iki

edattr. Böylelikle Firavun,d ve içi ayn seviyede olsun diye, karla-
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t yumuaklk ve nezaket sayesinde gerçekte bulunduu durumu ha-

trlar. Bu karm onun içinde etkin olmay sürdürür ve bu maya, ger-

çeklemesi zorunlu olan Hakk’n takdiriyle birlikte bâtnnda etkin olur.

Bu umudun hükmü ise, kendisine uyanlardan umudunu kesinceye ve

boulma anna kadar güçlenir. Bu esnada ise, içindeki gizli horluk ve

yoksunlua snr ki iman edenlerde Allah’tan umut edilen ey gerçek-

lesin. Bu esnada Firavun öyle der: ‘Israiloullarnm iman ettiine ben

de inandm.’ Firavun, bu sözüyle içindeki durumunu ve kalbinde Allah

hakkndaki doru bilgiyi izhar eder. srailoullarnn inandna inan-

dm’, belirsizlii gidermek üzere söylenmitir. Nitekim sihirbazlar da

iman ettiklerinde
‘

Âlemlerin Rabbine iman ettik, Musa ve Harun’un Rabbi-

ne,
m -yani onlarm çard Rabb’e- ‘inandk’ demitir. Bunu ise, belir-

sizlii gidermek amacyla söylemilerdi. Firavun’un ‘Ben Müslümanlar-

danm™ sözü ise, kendisini duyduunu ve gördüünü bildii için

Hakk’a söylenmitir. Allah ise onu azarlamak üzere ‘imdi mi bildiini

izhar ettin’ sözünü duyurdu. ‘Daha önce asi ve bozgunculardandn .

m
Kas-

tedilen, kendisine uyanlara kar yapt bozgunculuktur. Hâlbuki ona
C
scn bozgunculardansn’ demedi. Öyleyse bu, Firavun’a dönük bir müj-

dedir. Bize de taknlmza ve günahkârlmza ramen rahmetini

umalm diye bunu bildirdi. Sonra öyle dedi: ‘Bugün seni kurtaraca-

m .

,R7
Böylelikle cann almazdan önce onu müjdeledi. ‘Bedeninle, ardn-

dakilere ibret (ayet) ol diye™ Yani, bu kurtulu senden sonra gelenler

için de bir ayet ve alamet olsun. Yani, senin söylediini söylediinde,

senin için olduu gibi onun için de kurtulu gerçekleir. Bu ayette

ahiret azabnn kalkmad ya da imannn geçerü olmad zikredilme-

mitir. Ayette yer alan ey, ölümü gördüünde iman edenden dünya

üzüntüsünün kalkmayacadr. Bunun tek istisnas, Yunus’un kavmidir.

‘Bugün seni bedeninle kurtaracaz’“9
ise, azabn bedeninle ilgili olmas

demektir, insanlara azaptan kurtuluunu gösterdim. Böylelikle boul-

mann balangc azap iken onda ölüm, günahn szamad saf ehadet

haline gelmitir. Böylelikle Firavun, en faziletli amel olan ‘iman telaf-

fuz’ ederek ölmütür. Bütün bunlar, hiç kimsenin Allah’n rahmetinden

ümit kesmemesi için (ayette zikredilmitir). Ameller, son hale göre de-

erlendirilir. Allah’a iman, onun içinde dolar durur. Kukusuz insan-

larn (kalplerinin üzerine vurulmu) ilahi mühür, büyüklük duygusu ile

insanlarn hakikaderi (latife) arasnda engel tekil eder.
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(Bu görüümüze kar kant olarak ileri sürülebilecek) 'Azabmz

gördüklerinde imanlar onlara fayda vermedi
190

ayetine gelirsek, bu ayet,

son derece belirli ve açktr, çünkü fayda veren, Allah’tr. Öyleyse onlara

sadece Allah fayda verir.
‘Kullarmda yerleik olan Allah’n sünnetidir bu

59 *

ayetinde ise, alk olunmayan azap görüldüündeki iman kastedilir. Al-

lah, ‘Göklerde ve yerdeki herkes dileyerek veya zorla Allah’a secde eder™

buyurur. mann son noktas, zorla olmasdr. Kukusuz Hak, onu ken-

disine izafe etmitir. Zorlamann yeri kalp olduu gibi imann yeri de

kalptir. Allah kulu kendisine güç gelen amellere göre cezalandrmaz.

Bunun yerine, böyle amellerde onun sevabn artrr. Boulma annda

ise Firavun’dan meakkat uzaktr. Hatta o, gönüllü olarak iman etmi-

tir. Bundan sonra ise, denizde boulma tehlikesi yaayan insan hakkn-

da söyledii gibi, ‘Ondan baka taptklar yok olurm (inancna sahip) bir

halde yaamtr. Bu halde Allah onlar kurtarmtr. Allah onlarn can-

n kurtarrken alsayd, hiç kukusuz, birleyen olarak ölür, bu durumda

onlar adna kurtulu gerçekleirdi. Firavun’un cann alm, iman edince

-tekrar iddiaya dönmesin diye- ecelini ertelemem itir.

Allah Teala hikâyeyi tamamlamak üzere öyle der;
‘nsanlarn çou

ayetlerimizden gafildir.™ Kukusuz senin kurtuluunu bir ayet olarak or-

taya koydum. Yani, kurtuluun gerçekletii hakknda bir alamet yap-

tm. nsanlarn çou ise, bu ayetten habersiz kalm, bir mümin hak-

knda bedbahtlk hükmü vermilerdir.
cOnlar atee sunar595

ayetine ge-

lirsek, burada Firavun’un onlarla birlikte atee gireceine dair açk ifade

yoktur. Aksine Allah ‘Firavun’un yaknlar, girin
196 demi, ‘Firavun ve ya-

knlar’ dememitir. Allah’n rahmeti, zorda kalan birinin imann kabul

edebilecek kadar genitir. Hangi zorda kalma boulma annda Fira-

vun’un imanndan daha çetin olabilir ki? Allah öyle der:
‘
Kendisine dua

ettiinde, zorda kalana olumlu karlk verir ve onun skntsn giderir .

w

Burada Allah dua ettiinde zorda kalan kii adna duann kabulünü ve

kötülüün ondan uzaklatrlmasn birletirmitir. Zorda kalan kii, ha-

lisane bir ekilde iman eder. Bu kii, dünya hayatnda daha çok kalmak

üzere, hastalklardan korkarak dua etmedii gibi bu esnada ihlasyla

arasna engel olacak bir lvalde deildi. Böylelikle iman telaffuz ederek,

Allah’a kavumaya yönelmeyi yelemitir. Allah da bu boulmay
ahiretin ve dünyann cezas yapmtr. Öyleyse onun azab, tuzlu suyun

(verecei) gamdan çok deildi. Cann ise, en iyi nitelikteyken alma.
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Lafzn zahirinin verdii anlam budur.
‘

Bunda korkan için ibret vardr™

ayetinin anlam budur. Yani dünya ve ahiretin cezasm almada ibret

vardr. Burada ahiret önce gelmi, dünya sonra zikredilmitir. Bunun

nedeni, boulma cezasnn ahiret azab olmasdr. Bu nedenle onu dün-

ya azabndan önce zikretmitir ki, bu, büyük bir ihsandr.

Dostum! Yumuak sözle konumann ne kadar etkili olduuna ve

verdii neticeye bak! Ey tabi! Bütün ilerde yumuaklkla davranmal-

sn. Dirençli nefsler, yumuakla boyun eer.

Harun, konuuna arkada olan aklcya yumuak davranmasn

emreder. Bu emir Harun tarafndan verilmitir, çünkü Musa saçndan

kendisini sürüklediinde Harun onu ‘zevk’ olarak tecrübe etmiti. Musa

bandan tutarak onu horlam ve aalam, Harun ise bu davrana

kar anne-baba efkatiyle Musa’ya hitap ederek öyle demiti: ‘Karde-

im! Saçmdan ve sakalmdan tutma
999

‘dümanlar bize güldürme 9100 Musa

ona kar ezici davranm, Harun da yaratklarn horiuunu ve ezikliini

tecrübe etmiti. Bununla birlikte aaland konuda masumdu. Hor-

lanmas artarken Harun merhametle kardeine hitap etmiti. Harun’un

konuuna öyle tavsiyede bulunmasnn nedeni buydu. Musa levhalar

atmam olmasayd, kardeinin saçn çekmeyecekti. Çünkü levhalarda

‘hidayet, merhamet ve Musa’ya öüt vard.’ Böylelilde kardeine mer-

hamet duyarak acyacak ve kavmiylc sorununu hidayet eliinde çöze-

cekti. Öfkesi dinince, levhalar alm, gözleri levhalarda yazl hidayet ve

rahmeti gördüünde öyle demiti: ‘Beni ve kardeimi bala
,
sen rahmet

edenlerin en merhametlisisin .’101 Sonra ona (akl anlamndaki) göünün

gerektirdii kurbanlarn kann aktmay emretti. Bunun amac, hayvan-

lar insanlarn derecesine katmaktr, çünkü emanette kemal onlara aitti.

Sonra yanmda konuu için bir hediye çkartt. O da arkadann elini

tutarak elde ettii marifetleri ona verdi. Bunlar, sadece bu dönüteki

hükmün gerektirdii mârifederdir.

O ikisi altnc göe yönelmi, orada yannda veziri Bercis’in de bu-

lunduu Musa ile karlamlar. Aklc, Musa’y tanmam. Bercis onu

alm ve konuk etmi, taklitçi de Musa’nn yannda konuk olmutu.

Musa ona ilahi ilim hakknda on iki bin bilgi vermitir. Bunlar, dönme

ve kürelerin ilimlerinden verdiklerinin dndayd. Musa taklitçiye ilahi

tecellinin inanç surederinde ve ihtiyaçlarda ortaya çktn öretmi, o
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da bunu aklnda tutmu. Sonra, ailesi için ate aradn söylemi. Allah

da kendisine atete tecelli etmitir. Çünkü ate ihtiyaç duyduu eydi.

Dolaysyla Allah, ancak muhtaçlkta görülebilir. Talep eden herkes zo-

runlu olarak talep ettii eye muhtaçtr. Musa ona bu gökte suretlerin

cevherlerden soyutlanmasn ve baka suretler giymesini öretti. Bunun

amac, d varlklarn, yani suretlerin varlklarnn (a’yan) bakalamaya-

can ona öretmektir. Böyle olsayd, bu durum hakikatlerin de baka-

lamasna yol açard. drakler, kuku tamayacak ekilde doru haldeki

idrak edilenlere iliir. Hakikatler hakknda bilgisiz olan kimse, hakikat-

lerin bakalatn zanneder, hâlbuki bakalamazlar. Buradan Hakkn

kyamette insanlarn kaçnacaklar bir surette tecelli edecei de örenilir.

Onlar, Hakk böyle bir suretten tenzih ederek kendisinden Allah’a s-
nrlar. Kaçndklar ise, bir bakas deil. Hakkn ta kendisidir. Bu, on-

larn gözündedir. Çünkü Hak, bakalama ve deimeye konu olmak-

tan münezzehtir.

Alim el-Esved, Kabe’deki sütunlardan birine eliyle vurduunda, bir

adam onu altn olarak görmü. Ardndan kendisine öyle demi: ‘Be

Edam! Hakikatler bakalamaz. Rabbin karsndaki hakikatin nedeniy-

le sen onu böyle gördün.’ Burada Alim, Hakkn kyamet günündeki te-

cellisine ve görenin gözünde halden hale girmesine iaret eder.

Bu gökten insanlarn pek aznn bildii -ti çounluun onu bü-

memesi daha yerindedir- garip bir bilgi de örenilir. Bu, Allah’n Hz.

Musa’ya söyledii ve sadece Musa ile Allah’n bu bilgiyi tahsis ettii

kullarnn bilebildii bir husustur. Allah öyle der:
‘
Elinde ne var ey Mu-

sa? O, benim asamdr .’ 102 Zorunlu olarak bilinen bir eyin sorulmas ka-

pal bir sr içerir. Sonra, onun asa olduunu tam olarak ifade etmek

üzere öyle demitir: ‘Ona dayanrm, boyunlarm onunla güderim, baka

pek çok yararm da vardr.’103 Bütün bunlar, onun asa oluu bakmndan

(elde edilen yararlardr). Acaba burada Musa’nn Hakk’a O’nun nez-

dinde bilinmeyen bir bilgiyi verdiini mi düünürsünüz? Musa’nn ver-

dii cevap, zorunlu olarak alglanan bir bilinen hakkndaki soruya ve-

rilmi zorunlu bilgiydi. Allah da ‘Ey Musa, at onu,m demi. Yani, asa ol-

duundan emin iken, onu elinden at!
‘Onu att.’

105 -Musa- ‘

Asa -yani o

asa- bir anda hzla sürünen bir ylana dönütü Allah asaya, yani cevhe-

rine ‘ylanlk sureti’ giydirince, ylanlk onun ayrlmaz özellii oldu ki,

bu özellik sürünmek idi. Sürünmek ile asann ylan olduu açkça gö-
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ründü. Musa’nn asadan korkmas, insanlarn ylanlardan korkmasnn

benzeri olmasayd, öyle derdik:
c
Allah asada ylan yaratt.’ Asa ylanda

ylan haline gelmi, ylan olduu için de karn üstü yürümütür. Çünkü
onun kendisiyle koaca bir aya yoktur. Böylelikled görüntüsü de,

asann ekli nedeniyle ylan eklinde oldu.

Musa gördüü ekil nedeniyle korktuunda Allah kendisine öyle

demitir: ‘Onu ilk haline döndüreceiz.no7 Bu, anszn gerçekleen bir

korkudur. Sonra öyle demitir: ‘Dedi ki, onu al ve korkma Onu ilk görü-

nüüne çevireceiz ,w 7.amir, asaya gider. Eyann cevherleri birbirlerine

benzerken suret ve arazlar nedeniyle farkllarlar. Cevher ise tektir. Ya-

ni, asa zatmda olduu gibi eski haline döner. Gözün görüünde ise, za-

tndaki gibi ylandr. Böylelikle Musa kimin gördüünü, neyi ve kim ile

gördüünü örenir. te bu Musa’ya ve bize dönük ilahi bir uyardr.

Allah'n Musa’ya söyledii ile Alim el-Esved'in yukarda aktardmz
‘hakikatler bakalamaz’ sözü ayn anlama gelir. Asa ylan olmad gibi

ylan da asa olmamt. Fakat asa suretini kabul eden cevher, ylan sure-

tini (de) kabul etmitir. Bu suretler, dilediinde yaratan ve güç yetiren

Hakkn bir cevherden çkartt suretlerdir. Sonra ayn cevhere baka

sureder giydirir. Akll isen, varlklarn surederinde gördüün eyin bil-

gisine dikkatim çektik. Sen ise, gördüün eylerde kendisini inkâr ede-

meyecein için, zorunlu olduu hükmünü verirsin. Bakalamalarn

imkânsz olduunu sana açkladk. Allah’n baz kullarnda bulunan

gözleri vardr. Onlar, bu gözler vastasyla asay asa iken ylan olarak

görür. Bu ise (gerçekte) ilahi bir idrak iken, bizde hayalidir. Bütün var-

lklarda durum birdir. Baknz! Duyunun gücü olmasayd, ‘u donuk-

tur, hissedemez, konuamaz ve onda hayat yoktur; u bitkidir, u hay-

vandr, hisseder ve idrak eder, u insandr, akleder’ diyemezdin. Bütün

bunlar, teorik akln verir. Baka bir ahs gelir, yannda durur ve do-

nuklarn, bitkilerin ve hayvann teslim oluunu görür ve duyar. Her iki

durum da, dorudur. Burada birinin söylediini inkâr etmek için delil

olarak kullandn güç (söz gelii duyu gücü), bizzat ötekinin delil ola-

rak getirdii güçtür. Baka bir ifadeyle, bu lci ahstan her birinin delili,

ötekinin deliliyle birdir, fakat verdikleri hüküm bakadr. Allah’a yemin

olsun ki! Musa’nn asas ylan olmay sürdürdüü gibi asa da ortadan

kalkmamtr. Bütün bunlar, gerçekte bulunduklar durumu yitirmemi-

tir. Biz bunu gözümüzle gördük ve tecrübe ettik. Öyleyse Allah Ilk’tir
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ve ayn hakikatten Son’dur. O, bir tecellide lk, bir tecellide Son’dur.

Artk ister lah, ister Alim, ister Sen, ister Ben, ister O de! Hepsi zamir-

ler mertebesinde kalmay sürdürür. Zeyd senin hakknda ‘o’ der, Ömer

‘sen’, kendin ‘ben’ diye söz edersin. Ben, sen ve o’nun aynym. (Baka

bir yönden ise) Ben sen’in ve o’nun ayn deilim. Böylelikle, nispetler

deimitir. Burada dipsiz ve sahilsiz büyük denizler vardr. Rabbimin

izzeti üzerine yemin olsun ki! Bu satrlarda dile getirdiim hususlar an-

lamaydnz, ebedi bir sevinç ile sevinir ve kimsenin emniyet duygusunun

elik ermeyecei hir korkuya kaplrdnz. Bu korku [Musa Rabbini

görmek istediinde] da parça parça eder. Musa'nn aylmas baylma-

nn ta kendisiydi.

Her hadisede O’nun yüzüne hak

Varlklarda; kimse bilemez O’nu

Ey Muhammedi tabi! Dikkatini çektiim husustan gafil olma ve

her surette O’na bakmay sürdür! Çünkü tecelli eden çok açktr.

Sonra, Bercis onun elini tutmu ve aklcnn yanma getirmi. Akl-

cya ona layk ve taklitçinin Musa'nn bilgisinden örendii baz bilgile-

ri öretmi. Bunlar, feleklerin harekederinin unsurlarn yaratlndaki

etkileriyle ilgiliydi.

Ardndan onun yanndan ayrlrlar. Muhammedi (taklitçi ya da ta-

bi), inayet Refrefne, aklc düünce Burana biner. Yedinci gök kendi-

lerine açlr. Buras, gerçekte birinci göktür. Taklitçiyi Halil brahim

karlarken aklcy Keyvan yldz karlar. Onu karanlk, ürkütücü bir

eve yerletirerek kendisine öyle der: ‘Buras kardeinin -yani kendisi-

nin- evidir. Sana gelene kadar burada belde! Çünkü ben, ev sahibi ne-

deniyle Muhammedi tabinin hizmetinde bulunacam. Onun konuk

olduu kimse, Allah'n dostudur.' Ona gelir ve kendisini srtn mamur

bir eve dayam halde bulur. .Tabi ise, onun huzurunda, bir babann

önündeki evlat gibi oturuyordu. Halil brahim kendisine öyle ediyor-

du: ‘Ne iyi çocuksun sen!’

Tabi, brahim’e üçn anlamn sorunca brahim öyle dedi:

‘Bunlar, kavmime kar kamdarmd. Allal bana olan ilgisi nedeniyle

onlar bana verdi. Yoksa ben, onlar (Allah’a) ortak komak amacyla

söylemedim. Onlar kavmimin aklllarndan yoldan çkanlar kendile-
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riyle avlayacam bir p yaptm.’ Sonra öyle der: ‘Ey tabi! Mertebeleri

temyiz et, mezhepleri ören! inde Rabbinden bir kanta sahip ol, sö-

zünü ihmal etme. Çünkü sen, ihmal edilmi deilsin ve bo verilmi

deilsin. Hak karsnda kalbini her zaman -huzur sahibi olarak- bu

mamur ev gibi tut. Bil ki, Hakk’, gördüün eyler arasnda sadece

müminin kalbi sdrabilir ki, o da sensin.’

Aklc bu hitab duyunca öyle der:

‘

Allah’n nezdnde kaçrdm ey-

lere kar yazk bana! Ben hüsrana urayanlardanm.’
1UV Aklc, peygambe-

re iman ve onun sünnetine uyarak kaçrd eyleri burada örenerek

öyle der: ‘Keke aklm delil ednmeseydim ve onunla fikir yoluna yö-

nelmeseydim.’ Her iki ahs da, nefslerinin temizliine ve nefsi doann
esaretinden kurtarma ölçülerine göre, yüce ruhanilerin verdii eyleri ve

Melc-i a’lânn yapt tespihleri idrak ederler. Her birinin nefsine âlem-

deki her ey nakedüir. Artk zatlarnn aynasnda gördükleri eyi haber

verirler.

(.Alemdeki her eyin bir aynada görülmesini anlatan) Mehur bir

hikâyede hakim, hükümdara bu makam göstermek istemi: Güzel re-

sim yapabilen bir ressam, resimleri en güzel ekilde ve ustalkla çizmey-

le ilgilenirken hakim, araya kaim bir perdenin çekili olduu resimlerin

karsndaki duvar cilalamakla ilgilenmi. Her biri iini bitirip kendi

yöntemine göre sanatm tamamladnda, hükümdar gelmi ve ressa-

mn yapt resimlerin önünde durmu, resimlerin akllar hayrete düü-

recek kadar güzel ve özgün bir tarzda çizilmi olduklarn görmü. Ar-

dndan o güzel sanattaki renklere, onlarn güzel hallerine bakm. Sonra

dierinin resimlerin karsnda cilalad yüzeye bakm. Bir ey göre-

meyince, hakim hükümdara öyle demi: ‘Hükümdarm! Benim sana-

tm onunkinden daha ince, benim hikmetim onun hikmetinden daha

kapaldr. Aramzdaki örtüyü kaldrrsan ayn anda benim ve onun sana-

tn göreceksin.’ Örtü kaldrlm. Ressamn çizdii bütün resimler ken-

diliinde olduu haldeki en latif suretiyle cilalanm duvara yansynca

hükümdar arm. Sonra, kendisinin ve duvar cilalayan hakimin gö-

rüntüsünü duvarda görmü, hayrete düerek öyle demi: ‘Nasl olur

bu!’ Adam öyle demi: ‘Hükümdarm! Sana âlemin karsndaki yerin

ile ilgili bir örnek verdim. Nefs aynasn riyazet ve mücahedeyle parlat-

tnda, nefs arnr ve doann pas onun üzerinden silinir. Zatnn ay-
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nasn âlemin suretlerinin karsna tutunca, âlemdeki her ey aynaya

yansr.’

Teorik aklyla hareket eden ile peygamberlere uyan, bu noktaya

kadar ular. Buras, ikisini bir araya getiren mertebedir. Tabi ise aklc-

ya göre fazladan bir takm eyleri örenir. Bunlar, (Allah ile yaratklar

arasnda bulunan) ‘özel yön’den âleme genel olarak nakedilmemi ey-

lerdir. Bunlar, snrlanmaz, düünülemez ve kayt altna alnamaz. Bu

bilgi sayesinde tâbi aklcdan farkllar.

Bilinmeyen istidrac, farkna varlmayan gizli tuzak, salam tuzak,

perde ve ilerdeki sebat ve arballk bu gökten örenilir.
‘
Göklerin ve

yerin yaratl insanlarn yaratlndan daha büyüktür
’ 110

ayetinin anlam

da buradan örenilir. Çünkü o ikisi insanlar için baba gibidir ve kesin-

likle onlara katlmazlar. Allah öyle der: 'Bana ve anne-babana ükretmen

için ...’
111 nsan ve cinlerin dndaki her eyin mudu olup uhrevi bed-

bahdga maruz kalmayacaklar da buradan örenilir. nsan ve cinlerin

ise bir ksm muduyken bir ksm bedbahttr. Bedbaht, belli bir süreye

kadar bedbahdar içindedir, çünkü rahmet gazab geçmitir. Mudu ise,

bir süreyle snrlanmadan (mudulukta) kalr, insann yaratlnn üstün-

lüü ve iki elin bütün yaratklarn arasndan sadece Âdem’in yaratlna

yönelmesinin anlam da buradan örenilir. Tabi, yaratlm olanlardan

her bir cinsin tek bir yaratl tarz olduunu örenir. Yaraüklarn snf-

lan bu yaratl tarznda birdir. Fakat insanda yaratl tür türdür. Bu

balamda hepsi insan olmakla birlikte, Âdem’in yaratl Hav-

va’nnkinden, onunki sa’nn yaratlndan, sa’nnk ise dier insanlarn

yaratlndan farkldr. nsann kötü ameli buradan kendisine süslenir

ve onu iyi olarak görür. Bu süslemenin ortaya çknda tabi, böyle kötü

bir amelden kurtulduu için Allah’a ükreder.

Aklc ise sadece kötü ameline güzellik veren bu tecellide kurtulu

bulabilir. Hâlbuki bu, (aklc için) ilahi bir tuzaktr. Bu felein altndan

özellikle yeryüzüne kadar (uzayan) surederin varlklar bir cevherde bu-

radan sabit olur. brahim dini’nin güçlük bulunmayan müsamahal din

olduu buradan örenilir. Bu anlamlar örenilip de slam’n babaln
tanynca, akla ona yaklamak isteyince brahim tabiye öyle sorar:

‘Yanndaki yabanc kimdir?’ ‘Kardeimdir* diye cevap verince, brahim

‘sütkardein mi, kan kardein mi?’ diye sorunca, tabi ‘sudan olan karde-
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im’ diye yant verir. brahim öyle demi: ‘Doru söyledin, çünkü ben

onu tanmyorum. Sen sütkardeinle arkadalk et. Ben de senin sütba-

banm. Çünkü mutluluk mertebesi, sadece sütkardeliini, sütbabaln

ve sütanneliini kabul edebilir. Bunlar, Allah nezdinde yardmcdr. Ba-

knz! Bilgi, bu emzirme nedeniyle, hayal mertebesinde süt eklinde gö-

zükür.’ brahim ile arasndaki nesep ba ortadan kalknca, aklcnn beli

krlr.

Sonra, tabiye Beyt i mamur’a girmesi emredilir. Arkada olmaks-

zn tabi o eve girer. Arkadann ise boynu büküktür. Sonra, girdii ka-

pdan dar çkar, meleklerin kapsndan çkmaz. Buras, bir özellik ne-

deniyle ikinci kapdr: Oradan çkan kii, bir daha içeri girmez.

Sonra, yükselmek arzusuyla oradan ayrlr. Arkada aklc ise orada

tutulur ve ona öyle denilir: ‘Arkadan dönene kadar belde! Çünkü se-

nin buraya girme hakkn yok! Buras (akla iaret eden) dumann bittii

yerdir.’ O da öyle der: ‘Kabul ediyorum ve arkadamn hükmü altna

girdii kimsenin hükmü altna ben de giriyorum.’ Ona öyle denilir:

‘Buras teslimiyetin kabul edilecei yer deil. Arkadanla birlikte bura-

ya geldiiniz vatannza dönünce kabul eder, iman eder ve -Allah’n

vahyini tebli eden resuller gibi- Allah’a yönelenlerin yoluna uyarsan,

arkadan kabul edildii gibi sen de kabul edilirsin.’

Aklc orada kalrken, tabi yürümeyi sürdürür. Onu Sidre- miinte-

ha’ya ulatrrlar. Orada peygamberlerin ve onlara uyanlarn amellerinin

suretlerini görür. Kendi amelini de onlarn arasnda bulur. Bunun üze-

rine, muallim peygambere uymay nasip ettii içm Allah’a ükreder.

Burada, dört nehir görür: Birincisi, büyük bir nehirdir. Ondan çkan

küçük kollar vardr. Bu büyük nehirden üç büyük nehir daha douyor-

du. Tabi bunlar sorunca öyle denilmi: ‘Bu, senin için verilen bir ör-

nektir. Büyük nehir Kur’an’dr. Üç nehir ise üç kitaptr. Bunlar, Tevrat,

Zebur ve Incil’dir. Büyük nehirden çkan kollar ise, peygamberlere in-

dirilen sahifelerdir. Kim bu nehirlerden ya da kollardan herhangi birin-

den içerse, içtii eyden (peygambere) varis olur. Hepsi de haktr, çün-

kü her biri Allah’n kelamdr. Alimler, bu nehir ve kollardan içtikleri

ölçüde peygamberlerin varisleridir. Sen de Kur’a nehrinden içmeye

bala ki, mutluluk yoluna ulaabilesin. Çünkü Kur’an, ‘Âdem henüz

toprak ve su arasndayken’ nebi olmu olan Muhammed’in nehridir.
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Ona cevâmiu’l-kelim verilmi, o bütün insanla gönderilmitir. Ecr’i

hükümler onunla neshcdiimiken baka biri nedeniyle Hz Muham-

med’in herhangi bir hükmü geçersiz yaplmamtr.

Tabi, Sidre’yi kaplayan nurun güzelliine bakm: Sidre’yi kaplayan

nurun kendisini de kapladn görmü. Hiç kimse bu nurani perdeyi

betimlemeye güç yetiremezdi. Nurani perde öyle bir haldeydi ki, gözler

ona nüfuz edemez, fakat o gözleri idrak edebilirdi. Sonra ona öyle de-

nilmi:
cBu, Hakkn raz olduu eylerin bulunduu temizlik aacdr.’

Bu nedenle -Allah’a kavumak üzere- ölünün ykannda Sedir aacnn

kullanm emredildi. Âdemoullarnn iyi amelleri buraya ular ve yarg

gününe kadar saklanr. Buras mutlulann ilk ayak basaca yerdir. Ar-

kadann durduu yedinci gök ise, dumann bittii yerdir. Onun ve al-

tndaki eylerin gerçekte bulunduklar suredere ya da benzerlerine gök

var edilmezden önce dönümeleri gerekir.

Sonra tabi’ye ‘yüksel!’ denilir. O da menziller feleine kadar yükse-

lir. Oradan kendisini melek ve gezegenlerin ruhlarndan binden fazla ki-

i karlar. Onlarca mertebeye bu ruhlar onu yerletirir. Burada, Allah’a

meru ameller ile yürüyenlerin menzillerini görür. Herevî, Menâzilü’s-

sâirîn diye isimlendirdii eserinde bunlarn bir ksmn aktarmtr.

Eser, her biri on makam -menzil- içeren yüz makam içerir. Biz bu men-

zillerden Menâhicü’l-ir Lika diye isimlendirdiimiz eserimizde her biri on

menzil içeren üç yüz makam zikrettik. Böylece kitapta üç bin menzil

varcür. Tabi, tpk yedi yldzn kendilerini kat ettii gibi, sahip olduu

‘yedi hakikat’ vastasyla bunlar menzil menzil aar. Fakat bu ama, ksa

bir sürede gerçekleir ve hepsinin hakikatlerini örenir. Daha önce dris

bunu ona tavsiye etmiti. Her bir menzili gördüünde, onlar ve içer-

dikleri yldzlarn üzerlerindeki baka bir felei kar ettiklerini görür. Al-

lah’n onlara yerletirdii kudret ve bilgisini gösteren ayet ve srlar ö-

renmek üzere oraya yükselmek ister. Yüzeyine ulanca, sradan (insan-

larn girdii) cennete ular. Orada Allah’n kitabnda niteledii cenne-

tin özelliklerini, derece ve odalarn görür. Ayrca, Allah’n cennet ehli-

ne orada hazrlad eyleri ve kendine özgü cenneti gördüü gibi miras

cennetlerini, ihtisas cennetlerini ve amel cennetlerini örenir.

Tabi, cennetteki her nimeti o yerin zevkinin verisine göre tadar.

Güveni son haddine ulatnda, en parlak istiva yerine ve en yüce örtü-
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ye yükselir. Orada Âdem’in ve mutlu oullarnn suretlerini perde ar-

dndan görür, anlamlarm örenir. Allah’n onlara yerletirdii hikmeti,

onlarn sahip olduu ve Âdemoullarnn giydii hil’atleri örenir. Bu

suretler ona selam verir, Tabi, kendi suretini de onlarn içinde bulur.

Suret kendisine sarlrken o da onunla kucaklar. Onunla birlikte ‘ya-

knlk mertebesine’ doru ayrlrlar. Burçlar feleine girer. Allah bu

burçlar hakknda yeminle öyle demitir: ‘
Burçlar sahibi göe yemin olsun

ki ..’"
2 Cennetlerde meydana gelen ilerin felein hareketinden gerçek-

letiini örenir. Bu felein zamansa! âlemde günlük bir hareketi var-

dr. Ayn ekilde gece ve gündüzün hareketi de günein cisminin bu-

lunduu felekte gerçekleir. Cehennemdeki hareket ve oluumlar ise

yldzlar feleinden meydana gelir. Bu, onun çatsdr -felein dibini

kastediyorum - Yüzeyi ise, cennetin topradr. Yldzlardan kayan ve

aydnl dalanlar karanlkta kalr. Ona braklan fiil ise, bakidir. Bü-

tün bunlar, cehennemde gerçekleen deimenin nedenidir:
*
Derileri ol-

gunlatnda, derilerini baka derilerle deitiririz.,n 3 Bütün bunlar, eya-

nn mertebelerini düzenleyen Allah’n bilgisiyle gerçekleir. Nitekim

güne Koç burcuna girdiinde ilkbahar gelir, yeryüzünün süsü ortaya

çkar, aaçlar çiçek açp yapraklanr, ‘her çeit iç açc bitki yeerir .’ 114 O-
lak burcuna girdiinde ise, bunun zdd gerçekleir. Kabiliyetler, sahip

olduklar mizaca göre kabul eder. Mizaçlar deitiinde de Allah’n bu

feleklerin harekederi nezdinde meydana getirdii eye göre (etkileri)

kabul ederler. Cennetlerde de her an bir yaratl ve yeni bir nimet ger-

çekleir ki bkma olmasn! Doal bir varla -herhangi bir deime ol-

makszn- bir ey art arda geldiinde, bkma gerçekleir. Çünkü bkkn-

lk, insann zatî özelliidir. Allah nimetin sürmesi için her an onu yeni-

lemeseydi insan bkard. Bu balamda cennediklcr cennetteki mülkleri-

ne her baktklarnda, daha önce hiç görmedikleri bir suret ve durum

görür, onun meydana geliiyle nimedenirler. Yedikleri ve içtikleri her

eyde dalla önce bulmadklar yeni bir tat ve haz bulurlar. Bu nimetten

nimedenirler ve arzular artar. Bu hzl deiimin ve sürekliliin sebebi

ise, asim bu durumda olmasdr. Böylelikle olua, mertebesinin hakika-

tinin gerektirdii eyi vermitir ki, kendisi sürekli yaratan ve âlem dai-

ma muhtaç hale gelir. Bütün varlk, dünya ve ahirette sürekli harekedi-

dir. Çünkü yaratma, bir duraanlktan meydana gelmez. Allah’tan gelen

sürekli teveccühler ve tükenmeyen kelimeler vardr. Bu durum ‘
Allah’n
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nezdindehi bakidir"
15 ayetinde dile getirilir. Allah nezdinde teveccüh var-

dr. Bu ise ‘Onu irade ettiinde"
16 ayetinde dile getirilir. Mertebenin ke-

limesi, diledii her eye *oP
117 dedii sözüdür. Bu ise, anna layk bir

anlamda söylenmitir. ‘Kün’, varlk bildiren bir kelimedir. Dolaysyla

ondan varlk meydana gelebilir, yokluk meydana gelmez. Çünkü yok-

luk, meydana gelmez, çünkü olu, varlktr.

Bu teveccüh ve kelimeler, varlk kabul eden her eye ait olarak cö-

mertlik hazinelerindedir. Allah öyle der: ‘Her eyin hâzineleri

nezdimizdedir.'"* Baka bir ayciLc ise, ‘Onu belli bir ölçüyle indiririz
,m

buyrulur. Bu indirme, el-Hakîm isminden kaynaklanr ve hikmet bu

indirmenin otoritesi olduu gibi eyay bu hâzinelerden d varla ç-

kartmak demektir. Bu ise kitabn giriinde söylediimiz ‘eyay yokluk-

tan ve yokluun yokluundan var eden Allah’a hamd olsun’ sözümüzün

anlamdr. Öyleyse bu, eyann bu hâzinelerde korunmu ve Allah ba-

kmndan sabit bulunmalar demektir. Yoksa onlar, kendileri bakmn-

dan mevcut deildir.D varlklarna göre ise yokluktan mevcut olmu-

lardr. Allah nezdinde hâzinelerde bulunmalar bakmndan ise, ‘yoklu-

un yokluu’ndan var olmulardr ki bu varlk demektir. Dilersen, on-

larn hâzinelerdeki olu yönünü dikkate alarak öyle dersin: ‘Allah qya-

y hâzinelerdeki varlklarndan dtaki varlklarnda meydana getirdi.

Bunun amac ise, onlarla nimetlendirmek veya baka bir eydir.’ Diler-

sen ‘eyay bir yokluktan var etti’ dersin. Fakat bunu söylemek, daha

önce zikrettiimiz hususu örendikten sonra mümkün olabilir. Artk

dilediini söyle! Her durumda eyann kendileri için var olduu merte-

bede onlar yaratan Allah’tr.

‘Sizin yannzdaki tükenir"
10

ayetine gelirsek, bu, bilgide geçerli bir

husustur. Hitap, cevhere yöneliktir. Bir eyde, yani her varln cevhe-

rinde bulunan ise, Allah’n her varln yerinde yaratt nitelik, araz ve

durumlardr. Bunlar, var olduktan sonraki -veya varlk halinde- ikinci

anda veya durumda bizim nezdimizden yok olur. Bu, ‘sizin yannzdaki

tükenir"
21 ayetinin anlamdr. Allah, bu hâzineden sürekli bir cevher için

benzerler ya da ztlar meydana getirir. te bu, kelamclarn ‘Araz iki

anda kalmaz’ sözlerinin anlamdr ve bu, herhangi bir kuku tamayan

doru bir cümledir. Çünkü mümkünlerin bulunduklar kesin durum

budur. Bir cevherde bu durum yenilenir, onun kendisi ise Allah’n dile-
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digi bir süre kalr. Allah onun yok olmamasn dilemi, dolaysyla onun

geride kalmas zorunludur.

Tabi bu mertebeden cennetteki olular ve bütün bu söyledikleri-

mizi örenir. Tabinin arkada olan aklc ise bütün bunlar hakknda

bilgiye sahip deildir, çünkü bunlar, teorik aklla deil, nebevi bir ikazla

(Örenilir). Aklc ise fikrinin otoritesi altnda balanmtr. Fikrin sade-

ce kendine özgü bir alanda otoritesi olabilir bu ise meydanlar arasmda

bellidir. Çünkü insandaki her gücün dolaaca ve kendisini aamayaca-

bir alan vardr. Bir güç kendi alann aarsa hata eder ve yanlgya

düerek doru yoldan sapmayla nitelenir. Göz kefi, akla dayal kantla-

rn örendiini örenmitir. Bunun nedeni, onun kendi özelliinin d-

na çkmasdr. Sapmayla nitelenen akllar ise, fikirleri saptrr. Onlarn

fikirleri de yerlerinin dnda kullanldklar için sapmtr. Fikirler, ken-

di alanlarnn dndaki bir alanda tasarrufta bulunmu, baka bir mey-

danda dolamtr. Bunun amac ise insanlarn bir ksmnn dierlerine

kar üstünlüünü göstermektir. Alemde üstünlük ortaya çkmtr ki,

Hakkn baz kullarna dönük inayeti örenilsin. Öte yandan Allah baz

kullarn baarsz klar ki mümkünün imkân halinden çkmad ve onu

tercih edenin bu güçlerden diledikleri için özel bir bak olduu öre-

nilir. O, Alîm ve Kadirdir.

Tabi, kendisini tayanla birlikte Kürsü’ye çkardr. Orada bu ma
kama ulamazdan önce ‘birlik’ özelliine sahip olan kelimenin bölünü-

ünü, oraya sarkan iki aya görür, o an onlar öpmek için öne atlr.

Ayaklardan biri, cennetliklerin cennederinde sürekli kalmalarn salar

ki bu ayak, doruluk ayadr. Dieri ise, cehennemliklerin Allah'n di-

ledii bir halde cehennemde kalmalarn salar, bu da ceberut ayadr.

Bu nedenle cennetiikler hakknda ‘snrsz ihsan’ diyerek onu kesilmeyle

nitelememitr. Bedbaht cehennemlikler hakknda ise -ceberut ayan
hükmü nedeniyle- öyle demitir:

‘

Rabb’ir dilediini yapandr.’ 122 Hâlbuki

cehennemliklerin halinin -mutlularda olduu gibi- kesilmeyeceini söy-

lememitir. Böyle bir eyi engelleyen ise, ‘Rahmetim her eyi kuatt’ 123

ayetidir. Baka bir ifadeyle, ‘Rahmetim gazabm geçti’ der. Bu ise dün-

ya yaratlndadr, çünkü varlk, bütün var olanlar için bir rahmettir.

Bir ksm dierleri nedeniyle azap çekse bile, nimette kallar kesintiye

uramaz. ntikam cezasnda kallar ise bir iradeye baldr. Onlardan

alnmak istenilen intikam, bazen kendilerine azap olarak dönebilir ve
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intikam kalkar. Bu nedenle, baz yerlerde onu ‘ac veren elem’ diye yo-

rumlam, ‘elim azap'
11* demitir: ‘Bu, elim bir azaptr.’

125 Baz yerlerde

ise azab, ‘elim’ özelliiyle snrlamadan genel zikretmi ve ‘Azaplar ha-

fifletilmez
1126 demitir. Yani, ac ve elem kalksa bile hafifletilmez. Cehen-

nem azabn ise ‘elim
5
diye nitelemeden öyle demitir: ‘Onlardan geri

kalmaz.’
127 Bu, azap olmak bakmndan azaptr. ‘Onlar azaptadr, kar-

trm bir halde.
9128 Yani, bu diyardaki geçici mutluluktan uzaklatrlm

bir halde azaptadrlar. Çünkü kartrma, uzaklklarnda cehennemlikle-

re özgü bir sözdür. Bu nedenle ‘kartrma5

kelimesi getirilmitir. Bu

söz, kullanld yerde ehli tarafndan anlalr. Çünkü cehennemliklerin

cennet ehlinden farkl bir dili vardr ve ‘kartrma’ da o dilden bir söz-

cüktür.

Tabi bu makamdan her diyara ait olan (dili) örenir. Sonra, bura-

dan ayrlarak onu en büyük nura ulatrrlar. Orada vecd kendisine ha-

kim olur. Bu nur, hükümleri beeri ahslarda ortaya çkan hallerin mer-

tebesidir. Bu haller onlarda en çok ‘güzel sesleri duyma’ halinde ortaya

çkar. Çünkü bunlar, onlarn üzerine indiinde feleklere urarlar, telek-

lerin hareketlerinin kulaklarn haz ald -tpk bir dolabn nameleri

gibi- güzel sesleri vardr. Bu sesler, halleri giyinir ve onlan sema5 mec-

lislerinde hayvani nefslere indirir. Nefs bir cariyevi veya olan veya Al-

lah ehlinden birini sevmek gibi bir halde ise, onun ilahi güzellii sev-

meye ilimesi, hayalidir. Kii bu hayali, sahih bir hadiste belirtildii gi-

bi, Peygamberin sözlerinden elde etmitir. Sahih hadiste, ‘Allah güzel-

dir, güzeli sever
5
buyrulur. hsan hakknda ise öyle denilir: ‘Sanki onu

görür gibi Allah’a ibadet etmektir.
5
Böylelikle, hayaline göre vecd insan

tutar. Bir ksmn hal, tahayyül mertebesinden olmakszn kaplar. Aksi-

ne bu durumda insan kendinde, nitelemeyecei veya snrlama ve nice-

lik altna girmeyen bir hal bulur. Bir ksmna ise, vecdi gerektiren bu

hallerden bir takm esintiler gelir. Bunlar, -genel olmakszn- tikel bir

bala âk olan nefslere gelir. Böylelikle ona ‘tevâciid’ denilen bir etki

brakr. <

Sonra bu nurdan çkarak, her eyi kuatan genel rahmet yerine ula-

r. Ulalan yer, ‘ar’7 diye ifade ediür. Burada meleklerin hakikatlerin-

den srafil, Mikail, Rdvan ve Malk’i bulur. Beeri meleklerin hakikade-
\ _

A •

rinden ise, Adem, Muhammed ve brahim’i bulur. Adem ve srafil’in

yannda âlemde ortaya çkan ve cisimler, cesetler, heykeller diye isim-
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lendirilen -nurani olan veya olmayan- suretlerin ilmini bulur. Cebrail ve

Muhammed’in yannda ise, Adem’in ve srafil’in nezdinde bulunan su-

redere üflenen ruhlarn ilmini bulur. Bunlarn hepsinin anlamn öre-

nir, ruhlarn o surederle ilikisini ve onlar yönetiini görür. Bunun yan

sra, bu ruhlarda -tek bir kökten ve asldan gelseler bile- dereceli üstün-

lüün nasl gerçekletiini örenir. Bu mertebeden bütün bunlar öre-

nir. çerdii ruhla bedenlerin surederini deitiren iksirlerin ilmini ö-
renir. Mikail ve brahim’e bakar: Onlarn yannda azklar, surederin ve

ruhlarn beslenmesini salayan eyleri ve bekalarnn bal olduu un-

surlar örenir. ksirin bu beden için özel bir gda olduunu örenir.

ksir, daha Önce demir veya bakr iken onu altna ve gümüe çevirir. Bu

çevirme, cismin salk hali olduu gibi maden iken kendisine bulaan

hastaln izalesidir. Bu hastalk madene girince, onu (altn olmas ge-

rekirken) demire veya baka bir eye çevirir. Tabi bütün bunlar bu

mertebeden örenir.

Sonra, Rdvan’a ve Malik’e bakar! Onlarda muduluu, bedbahtl,

cennet ve derecelerini, cehennem ve derekelerini örenir. Söz konusu

ilim, tehdit ve vaatteki mertebelerin bilgisidir. Her birinin verdii haki-

kati örenir. Bütün bunlar örenince, Ar’, onu tayanlar ve ihatas-

nn altnda bulunanlar örenir. Buras cisimlerin bittii yerdir. Onun

altnda ekil ve miktar sahibi bileik bir cisim yoktur. Bütün bunlar ö-
rendiinde ise, miktarlar mertebesine doru -tahayyül edilen bir surette

olmakszn- baka bir manevi miraç ile yükselir. Burada, cisimsel eya-

nn niceliklerini ve ölçülerini, kuatc (Ar’tan) topraa varmcaya kadar

olan ölçülebilir cisimlerde örenir. Bunun yan sra onlarda ve onlarn

arasnda bulunan âlemin snflarm örenir. Onlar, bu mekânlarn imar

edenleridir. Sonra tümel karanlk cevheri örenir. Bu cevherde parça

olmad gibi bir suret de bulunmaz. Bu, âlemin maverasndaki her

eyden gizlidir. Oradan, cisimler âlemine nurlar ve aydnlklar çkar.

Bunlar, bu cevherden soyutlanm bileik ruhlardr. Böylelikle gündüz

geceden çkartlp karanlk ortaya çkt gibi bu cevher de karanlk ka-

lr. O, âlemdeki karanln asl olduu gibi aklî hükümlerde âlemin asl

da odur.

Sonra tabi, bu makamdan basit doa mertebesine geçer. Burada,

cisimlerin bileiklik ve hallerinin farkllyla snurlanmakszn, cisimler-

deki hükmünü örenir. Bunun yan sra, hükümlerini bilmede yanlgya
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düen baz doa bilimcilerin hatasnn kaynam da örenir. Bu hata,

onun zatn bilmeyilerinden kaynaklanr. Kef sahibi ise bütün bunlar

bilir. Sonra, Levh-i mahfuz’u müahedeye geçer. O, Kalem’den (sudur

tarznda) ortaya çkan varlktr ve Allah âlemde (var etmeyi) diledii

varlklar ona yazar. Böylelikle tab, Levha’daki iki gücün bilgisini öre-

nir: Bunlar, bilginin bilgisi ve amelin bilgisidir. Bunun yan sra (bu

bilgilerden) ortaya çkan sonuçlar örenir. Bu ruhun bir ‘levha’ olmas

bakmndan, onu levha diye isimlendirenin (Hak) yüce kalem ile kendi-

sine yazdklarn örenir. Hakkn kaleme yazdrdklarn kalem levha’ya

yazar. Kalem’n levhadaki yazs, bilhassa, Allah’n kyamete kadar dün-

ya hayatnda yarataca bilinenlerin suretlerinin nakdr. Bunlar, levha-

larda yazlm olan harfler ve kitaplarda yazlan ve kelimeler diye isim-

lendirilen eyler gibi, snrl ve yazl bilgilerin suretleridir. Onlarn ana

türlerinin says, felein derecelerinin kendi misliyle çarplmas kadardr

ki bir artn veya eksikliin olmas durumu deitirmez. Buradan Al-

lah, yüzüleriyle feleklerin katettii üç yüz altm dereceyi felekte ya-

ratmtr. Bu felekte, dünya hayatnda sene, güne ve ayn (feleklerinde)

yüzmesiyle snrl olmutur. Allah öyle der: ‘Güne ve ay bir hesap ile-

dir .’
119 lk var olularndan itibaren seneler tekrarlanr ki gerçekte bir

tekrar deildir o. Üç yüz altmn kendi misliyle çarpldnda ortaya ç-

kan say sona erdiinde, dünya âleminin ömrü tamamlanr. Sonra Allah

(bu levha’ya), baka bir ey ve bir takm ilimler daha yazdrr. Bunlar,

kyamete ve iki diyarda ayran belli bir ömre kadar terazilere özgüdür.

Bu süre, özellikle bedbahtlk diyarndakilerden intikam alma süresinin

sona ermesidir. Sonra, orada bu hayatta azap yazm yeniden balar.

Bununla birlikte, ehilleri için iki diyarda da kalmak süreklidir. u var ki

sonsuz eylerin varla gelmesi mümkün olmad için, yazmn her ne

olursa olsun belli bir süreye kadar olmas gerekir.

Tabi, bu makamdan yüce kalem’i görmeye doru yer deitirir. Bu

müahedede velilik ilmini örenir. Halifelik ve nâiblik mertebesi bura-

dan balar. Yine buradan divanlar düzenlenir, el-Müdebbir ve el-

Mufassil isimlerinin otoritesi ortay çkar, Bu durum, ‘ii tedbir eder,

ayetlerini tafsil eder
9130

ayetlerinde dile getirilir. te bu, Kalem’in ilmidir.

Tabi, sa elin manevi ve latif bir hareket ile onu hareket ettiriini görür.

Nereden yardm aldn ve zatndan kaynaklanan icmal ve tafsil bilgisi-

nin ona ait olduunu görür. Tafsil, yazyla ortaya çkar ki o (yazlanla-
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rn) zatlarnn ayndr. Öyleyse Kalem’in Yaratcsndan baka yardm

isteyecei bir muallime ihtiyac yoktur. Kalem’in yaz, bir nak ve i-

lemedir, bu nedenle de silinmeyecek ekilde sabittir. Yazd yerin ‘ko-

runmu’, yani silinmekten ‘korunmu levha’ diye isimlendirilmesinin

nedeni de budur. Bu akim yazs, mürekkep ile yazlan yazl gibi olsayd

silinirdi. Nitekim olu âleminde bu âleme özgü bir kalem ile -ki Rah-

man’n iki parma arasndadr- yazlan yaz levhadan silinebilir. Böyle-

likle tabi, bu müahede yerinde kalemler, levhalar ve yaz türleri arasn-

daki farklar örendii gibi hükümler arasndaki fark da örenir. Bura-

da, imkânda Allah’a delil olmak üzere kalmas gereken eyin delil olarak

ortaya çktn görür. Deliller çok olsa bile, özellikle delil olutaki yet-

kinlik onlar bir araya getirir.

Sonra tabi, bu müahede mertebesinin sandan bakar ve ihtiam

âlemini görür. Oras Amâ’dan yaratlm âlemdir. Sonra Amâ’ya doru
intikal eder. Buras -Ar Rahman’n istiva ettii yer olduu gibi- Rab

isminin istiva ettii yerdir. Amâ ise mekânlarn ilkidir. Mekânsal zarf ve

mertebeler, mekân kabul etmeyip de mertebeyi (mekânet) kabul eden

kimse hakknda Amâ’dan ortaya çkar. Cismani anlamlar için duyusal

veya hayali manalar kabul eden imkânsz ondan ortaya çkmtr. Amâ,

erefli bir varlktr ve manas Haktr. Burada ‘Hak’, Allah’n dndaki

her eyin kendisi vastasyla yaratld (yaratmadaki vasta olan) ‘Hak-

tr.’ O, mümkünlerin hakikaderinin kendisinde sabit ve yerleik olduu

manadr. Amâ, ‘nerede’nin hakikatini, zarfn, mertebenin rütbesini ve

yer adn kabul eder. Yeryüzünden Amâ’ya kadar Allah’n isimlerinden

özellikle fiil isimleri vardr. Baka bir ismin akledilir ve duyulur âlemde-

ki bir varkkta etkisi yoktur. u var ki arkada tarafndan yedinci kat

gökte braklan aklcdan -arkada yanndan ayrldnda- tabinin mira-

cndan baka bir ekilde ince bir ba uzanir. Bu ba, tabi için

mükevkeb feleinde ortaya çkm ve onu cennette kaybetmitir. Sonra

burçlar feleinde gözükmü, onu tekrar Kürsü ve Ar’ta kaybetmitir.

Sonra miktarlar ve karanlk cevher mertebesinde ortaya çkm, doada

onu yitirmitir. Sonra -Levha olmas yönünden deil- nefs olmas yö-

nünden ncfste ortaya çkmtr-. Sonra kalem olmas yönünden deil,

akl olmas yönünden yaratc aklda ortaya çkm, bundan sonra ondan

ayrlm ve bir daha onun varln görememitir.
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Amâ’dan sonra tenzih isimlerinde miraç ve yükselie balar. En so-

nunda, tenzihin O’nu snrlayp O’na iaret ettiini, onu kayt altna al-

dn gördüü mertebeye ular. Buradan manevi, cisimsel ve ruhani

bütün âlemi müahede eder. Artk bu müahedede, zuhur ettii eyden

O’nu tenzih edecei bir ey bulamaz. O’nunla irtibatnn mertebenin

sahibiyle irtibat gibi olduunu görür. Dolaysyla tahayyül ettii tenzih

O’nun adna mümkün olamayaca gibi tenzih de mümkün deildir. O
u haldedir:

Sadece Allah var, yok bir bakas

Artk, sadece birlerin birlii var

Fiil isimlerinden ayrlnca, tenzih isimleri kendisini teslim alr. Bu

esnada arkada olan aklcnn tenzih ve tebih kabul etmeyen mertebe-

ye ulaana kadar ona elik ettiini görür. Burada tenzihi olumsuzlaya-

rak smrdan ve tebihi olumsuzlayarak da nicelikten uzaklar. Arkada

olan aklcy ise orada yitirir. Sonra ayrlr ve çkt yeri arar. Hak onu

ilkinden baka bir yoldan yürütür. Bu, söylenmesi mümkün olmayan ve

sadece zevk yoluyla kendisini görenin bilebilecei bir yoldur. Arkada

ise geri döner, çünkü o, (peygambere) tâbi deildi. Böylecc bedenine

ular ve arkadayla bir araya gelir. Bu esnada aklc -hayatta ise- pey-

gambere koar; hayatta deilse, varsme koarak 'rdvan biati
7
ile Rab-

binden kesin bir kant ve ayete sahip olarak peygamber varisine biat

eder. Onu kendinden bir ahit takip eder ki bu tâbidir. Böylelikle, kendi

delili yönünden deil, iman emreden eriat yönünden Allah’a inanr.

Böylelikle kendinde ve kalbinde daha önce olmayan bir nur bulur. Tek

bir anda mekânnda olduu halde bu nur vastasyla tabi ile birlikte ilk

mracmda gördüü her ei görür. Artk durmaz, Amâ’ya ve nihai ga-

yeye ulaana kadar tabiyle birlikte yükselir. Bir eyi eyada görür. Fik-

riyle ve aklyla imkânsz sayd bir eyin, zorunlu olduunu görür ve

bu esnada bulunduu yerden ayrlmamtr. Ona yaratl (tekvin) iksiri

verilir. Bedenlerin hükmü deierek -fakat devir deimeksizin- bir hal-

den bir hale hâredildiini görür. Bu esnada ekiller bakalar, haller

deiir. Bürün bu söylediklerimizi u ekilde görür:
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Gök yarlnca

Tasavvur edilen bir gerçek gibi

Saçlrken talep eder

Yalçn dalarn yürütülmesini

Cehennem atei tututurulmu

Cennet ise yaklatrlm

Sordum, ne istersin?

Dedi k i,
vahiler toplansn

Kimdir onun için onunla olan ve ona ait

Yldzlar saçlnca

Yürütülülerine bakarsn

Atein alevi tututurulmutur

Bir grup girer atee

Kabirlerinden çkartlm bir halde

O zaman görecektir nefsim

Ne yaptn ve neyi ihmal ettiini!

Aklc teslim olup iman ettiinde, bulunduu yerden ayrlmazdan

yapt miracyla tabinin gördüü her eyi göz görmesiyle görür. Bu

esnada günahkârlarn makamn görmek ister. Onlar, cehennemi hak

ederek oraya girenlerdir. Örenir ki bilgi en üstün kyafet, bilgisizlik en

çirkin süstür. Bunun yan sra cehennem herhangi bir iyiliin bulunaca-

yer olamayaca gibi cennet de kötülüün bulunaca bir yer deü-

dir. Bu kii, imann Allah’n anna yaraan özellikleri bilmeyen birinin

kalbinde bulunduunu gördüü gibi buna karn O’nun celalini ve

O’na yaraan eyleri bilmek iman bulunmayan bir kalbe yerlemitir. Bu

bilgin, iman olmad için, bedbahtlk diyar olan cehennemi hak et-

mitir. Cahü-mümin ise, imanyla mutluluk diyarn ve -cehennem de-

rekelerinin karlnda- cennet derecelerini hak etmitir. Bedbahtl

hak eden bilgin, bilgisini brakr. Sanki onu hiç örenmemi veya hiçbir

ey örenmemi gibidir. Bilgisizliiyle tatt azap, duyusal olarak çek-

tii azaptan daha da iddetlidir ve bu ona daha ar gelir. Onun bu bil-
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gisi, imanyla cennete giren cahil mümine giydirilir. Mümin, cehenne-

me girmeyi hak eden bu adamdan kazand bilgi vastasyla bilginin

gerektirdii dereceleri elde eder. Böylelikle hem nefsiyle hem cismiyle

hem de Kesifteki görme esnasnda nimctlenir. Cahil müminin bilgisiz-

lii ise kâfire verilir ve bu bilgisizlik nedeniyle cehennem derekelerini

elde eder. Bu ise ona gelen en ac haldir. Mümin olmayan bilgin, sahip

olduu bilgiyi hatrlar. imdi ise cahildir ve o bilginin kaybolduunu

görmütür. Allah onun gözünü açtnda, bilginin yerinin cennet oldu-

unu görür. Onun bilgi elbisesi, kendisini elde edite yorulmayan ve bir

ey örenmek istese bile buna güç yetiremeyecek baka birine giydiril-

mitir. Mümin de bakar ve cehennemi görür: Bilgisizliin kötülüünün

mümin olmayan bilginin üzerinde bulunduunu görür. Böylelikle ni-

met ve sevinci artar. Bu sevinç, onun üzüntüsünden daha çoktur.

Bu meselede bir srla karlatm: Filozoflardan biri, benim bu sö-

zümü duyunca muhtemelen içinden bunu imkânsz saym veya bu ko-

nuda benim aidimi hafif görmütü. Allah bunu ona içinde kuku duy-

mayacak ekilde göstermitir. O da gerçein tam da söylediimiz gibi

olduunu görmütür. Bunun üzerine, haline ve ihmalkârlna alaya-

rak yanma geldi. Onunla arkadalmz vard. Durumu bana anlatt,

tövbe etti ve kaçrdklarna ulamaya çabalad. man edip bana dedi ki:

Daha büyük bir üzüntü görmedim. ‘Ben size cahillerden olmayn diye

öüt veriyorum’ 131

,
‘cahillerden olma

’132
ayetini tam olarak örendi. O kii,

yumuak ve nazik hitap ile öfkeli ve sert hitab bir araya getirmiti.

Çünkü (ayette hitap edilenlerden) biri yal idi, ona nazik konumutu;

dieri gençti, ona sert hitap etmiti. Allah, bizi bilgiyle yararlandrsn ve

kendi ehlinden yapsn! Allah, bizi bakasnn hakknda iyilik yaparak

koanlardan etsin!

Yüz sekizinci ksm sona erdi.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ ALTMI SEKZNC BÖLÜM
Edep Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Edepli insan hikmet ehlidir

Edep bütün iyiliklerin ve vesilelerinin toplam

O’nun niteliklerini yaratklarnda görürsen

Her birinin sende bir yeri vardr

Onlardan uzaklama, sen onun ehlisin

Hak dilediini verir ve engeller

Allah ehlinin edeplileri hepsinin hayrllardr

Bu nedenle onlar görürsün

Fayda ve zarar verirken

Tpk nazik insann onlarnyaptn iyi görmesi gibi

Kendisi ise yaptn naho bulur

Allah sana yardm etsin, bilmesin ki, Allah öyle buyurur: ‘Her ne-

redeyseniz, O sizinle beraberdir.’
13* Edepli insan, genilii nedeniyle, es-

nektir. O, bulunduu her makamda o makama göre bulunurken (kar-

lat) her hal, huy ve amaç karsnda da o hal, huy ve amaca göre
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davranr. Edepli insan, bütün güzel huylar kendinde toplayan, bunun

yan sra onlarn kötülerini de bilip onlarla nitelenmeyen kiidir. Aksine

o, iyisiyle kötüsüyle bütün bilgi mertebelerini bilir. Çünkü bir eyi bil-

mek, bütün aklllar nezdinde, onu bilmemekten üstündür. Edep, hayr-

lann toplamdr.

Bu yönüyle edep, Allah ehlinin terimlerinde dört ksma ayrlr: Bi-

rinci ksm, eriat edebidir. Bu ksm Allah’n öretimini vahiy ve ilham

ile üsdendii ksmdr. Peygamber’i Muhmamed’i bu edebe göre edep-

lendirdii gibi Peygamber’i de bizi ona göre edeplendirdi. Onlar, hem

edepli hem de edep öretenlerdir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Beni Al-

lah edeplendirdi, ne güzel edeplendirdi!’

kinci ksm, hizmet edebidir. Bu terim, hükümdarlara hizmet fii-

linden türetilmitir. Allah ehlinin hükümdar Allah’tr. O, bize kendisi-

ne hizmette nasl edepli olunacan belirlemitir. Bu, yaratklarna dav-

rantan farkl olarak, kendine özgü ilerde Allah’a kar davrantr. Öy-

leyse bu edep, eriat edebi içinde özel bir ksm temsil eder. Çünkü eri-

at, Allah’a ve yaratklara ait haklarla ilgilidir.

Üçüncü ksm, hakkn edebidir (gerçek). Bu ise kendisine uyanlar-

da hakka kar edeptir. Hak her kimde ortaya çkar ve kim ona göre

hüküm verirse, ona kar bu edep gösterilir. Sen de ona döner, onu ka-

bul eder vc hakk reddetmezsim Kibrin seni ona kar yönlendirmez.

Gerçek ve hale, ya veya deer bakmndan senden daha küçükte ortaya

çkabilir. Ya da karsnda saygl davrandn bir bunaktan da ortaya

çkabilir. Sen de gerçei ondan alr ve bu konuda sana yapt iyilii iti-

raf etmen gerekir. Edep ile nitelenmek budur. Ömrümde bu huyla tam

olarak özdeleen tek bir efendi gördüm. Ebu Abdullah b. Cübeyr adl

bu zat ile Scbte ehrinde karlamtm. O kendini saklayan biriydi.

‘Hak edebi’, eriat adabnn bir parçasdr, çünkü eriat edebi, dier k-

smlarn anasdr.

Dördüncü ksm ise hakikat edebidir. Bu, fani olmak vc bütün

bunlar Allah’a irca ederek, ‘edebi terk’ demektir. Daha sonra gclccck

makamlar bahsinde konu ek alnacaktr. Bu ksm, ihsan snflar içinde

‘vehb’ gibidir. Vehb, baka bir sebep olmakszn, sadece nimctlcndir-

mek için vermek demektir. Ayn ekilde, bir toplant için verilen ziyafe-

tin tek sebebi -akika veya sünnet veya düün yemei gibi snrlayc bir
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neden olmakszn- sadece yemek daveti olabilir. Böyle iyilikleri kendin-

de toplayan kimsenin de (dikkate ald veya kendini zorlayan) baka

bir nedeni yoktur. Aksine edebi toplamak, özü gerei, iyiliin ta kendi-

sidir. Edepli kii budur.

Edebin bir hali ve makam vardr. Buras makamnn örenilecei

bölümdür. Edebin makam, sürekli olarak onun için sabit eydir. Bu

ise, sadece Hak karsmda edeple ilgilidir. Çünkü dünya ve ahirette sü-

reklilii olan sadece Allah’tr. Bu edebe ise, Mclamilcr içinden fütüvvet

ehli ulaabilir. Onlar, edepte bütün yollar takip etmi, srlarm ortaya

çkartm, yararlarn elde etmi kimselerdir. ‘Allah gökleri ve yeri...™

Kastedilen, bütün ulvi âlem ile süfli âlemdir. Gök düzgünlük (salah, iyi-

lik) âlemiyken yeryüzü bozgunculuk âlemidir. Bu nedenle elbiseleri,

yapraklar ve bitkileri bozduu için (güve anlamndaki) ‘arza’ bu kökten

türetilmitir.
‘Bunlarn aralarndaki hak ile yaratt...™ Yani âlimden kay-

naklanan bir hak. Burada ‘hak’, ‘yaratmada vasta olan haktr.’ Söz ko-

nusu âlim, karsmda edep göstereceimiz kimsedir, çünkü O, âlemin

varlk sebebidir. Allah kyamet günü kullar arasnda ve kullar içinde o

hak ile hüküm verecektir. eriatlar onunla indirir. Bu balamda Pey-

gamber’i Davud’a öyle demitir: ‘Seni yeryüzünde halife yapacaz, in-

sanlar arasnda hak ile hüküm ver ve arzuna uyma™

Hak vastasyla yaratlm olsa bile, kastedilen gök, yer vc bunlarn

arasndakiler ya da yeryüzünün ta kendisidir. Öyleyse edebin makam,

hakka göre davranmak ve hakkn nezdinde durmaktr. Buradan hare-

ketle, öyle bir hükümde bulunmaktan saknmalsn: Burada kastedilen

hak (gerçek), doru söz karsnda söylenen ‘doru’ ile bir deildir. Ak-

sine burada kastedilen hak, doru üzerinde hüküm sahibi olduu gibi

yalan hakknda da iyi vc kötü diye hüküm verir. Hak, bir yerde doru-

yu överken bir yerde onu knar ve yasaklar. Bu kez onun zdd ola ya-

lan över, tevik eder, onu yerine getirmeyi zorunlu klar. Baka bir

yerde ise, yalan yasaklar, doruyu emreder ve över. te bu, her yerde

sahibine fayda veren edep makamdr. Sen de onu takip et, onun nere-

lerde söyleneceini aratr. eriatlarda vc sadece kendisine uyulan pey-

gamberin davranlarndaki kantlarn aratr, yoksa kendisine özgü

yerleri deil! Çünkü böyle bir ey, Hak karsnda edep deildir.
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Hizmet edebinin makam ise, her kim olursa olsn, hizmet edile-

nin zatna -bilhassa onun kendisi bakmndan- hak ertii eyi vermektir.

Bu anlamda edep, onun zat gerei talep ettii eyin snrnda durmak-

tr. Onu emretmezden veya istemezden önce edebi yerine getirirsin.

Böylece onda ‘istemenin hürlüü’ gözükmez. Çünkü senden daha bü-

yük biri senden bir ey isterse, istenilen eyin yarar sana dönse bile, o

eyi yapman istemesi bakmndan sana muhtaçln göstermi olur.

Fakat istemek, bu horluu gerektirir. Hizmet edebinin makam, sürekli

senin müahede ettiin ey karsmda bilinçli olmandr. Bu sayede za-

man veya mekân veya halin gereine göre zatnn hak ettii eyi gözler,

-istenmeden ya da bilincinden baka bir uyar olmakszn- o edebi yeri-

ne getirirsin. te hizmet edebi makam bu demektir.

eriat edebi makam, özellikle onun emrini yerine getirmektir.

Yoksa -bunu emretmedii sürece- zatnn gerektirdii edebi (çünkü bu

hizmet edebidir) yerine getirmek deildir. Zatnn gerektirdii edebi

yerine getirmeni emreder ve sen de onu yerine getirirsen, bu davran,

bunu emretmi olmas bakmndan yapld için (eriat edebi saylr).

Allah öyle der:
‘Peygamber size neyi verirse onu aln, neyi yasaklarsa on-

dan uzak durun.’
1 *7 Baka bir ayette ise ‘Ey iman edenler! Allah’a, Peygam-

berine ve sizden olan yetki sahiplerine itaat edin’
138

denilir. Bir emirden

kaynaklanan her hizmet, -hizmet edebinin deil- eriat edebinin parça-

sdr.

Hakikat edebini ise -Allah izin verirse- daha sonra zikredeceiz. e-

riat edebinin bir yönü, eriatn hükümlerini benimsemek, kurallar ve

snrlarnda durmaktr. Bunun yan sra, sadece hizmet etmek ve kendi-

leriyle ilgilenmek üzere bu davranlarla nitelenmektir. Yoksa nefsi -

amel olmakszn- eriat hükümlerinin bilgisiyle süslemek edep deildir.

Hizmet edebinin bir yönü de, hizmet edilenden ortaya çkan neticelerin

seni megul etmemesi ve senin edebinde etkin olmamasdr. Örnek ola-

rak, hizmet edilenden kabul, umut ve beklenti gibi durumlar verebili-

riz. Böyle eyler seni megul ederse, sen sadece kendine ve maksadna

hizmet etmi saylrsn. Hak edebinin bir yönü, eya hakkmdaki bilgi-

nin Allah’n eya hakkmdaki bilgisini amamas demektir ki, bu, muva-

fakat demektir. Bilgin bundan bakasn verse bile, özellikle Hakkn ya-

ratklara izafe ettii amellerde olmak üzere, böyle davranman gerekir.

Bu durumda sen de onlar Allah kime izafe etmise ona izafe etmeli.
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O’nun bilgisi karsnda bilgini terk etmelisin. Çünkü Allah Alîmi, sen

âlimsin. Allah, verdii haberde doru sözlüdür. Allah birine bir eyi

izafe ederse, bu izafe ona yaplmaldr. Öyleyse ‘Allah’tan baka fail yok-

tur’ diye bir delile sahipsin diye, kendi bilgini O’nun bilgisine tercih

etme! Böyle bir davran, edep saylmaz. (Haldun sözüne) uyan ise, bü-

tün tecelli ve müahedelerin sahibidir ki, bunu bilmen gerekir.

YÜZ ALTMI DOKUZUNCU BÖLÜM
Edebin Terki Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Bütün ileri Allah’a izafe et

Bunu yapnca ,
edepli denilmez

Halil brahim hastal kendine balad

Allah ise ona ifa verdi, hasta eden O’dur

Musa’nn üstad da (Hzr) böyle yapt ya!

Gemiyiyarp duvar onardnda (kötü olan kendisine balad)

Kul ilere (Hak ile deil) kendisiyle baharsa

Bazen hata eder bazen tutturur

Sen ilere Rabbin ile bak! Çünkü O onlardadr

Bazen huzur halinde olursun, bazen gaib

Allah Teala emrederek öyle der:
lDe ki, hepsi Allah nezdindendir. Ne

oluyor bu kavme ki, sözü hiç de anlamyorlar
’ 139 Bu ayet, onlar knamak-

tadr. Yani güzeli güzelletiren ve çirkini çirkinletiren Allah’tr. Allah

Teala haber vererek öyle der:
c

Onlara ve unlara Rabbinin ihsanndan ik-

ram ederiz
’ 1 *0 Burada ise, knanan ve övülcni zikretti. Allah Teala öyle

der: ‘Ona günah ve takvasn ilham etti .’141 Bu birinci, bâtndadr, çünkü o

iradededir. Dieri ise zâhirdedir, çünkü ancak gerçekletikten sonra

dikkate alnabilir. Edebi terk eden, farknda olmad yönden edeplidir,
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çünkü o, kef ile hareket eder ve kef onda hükümrandr. Yoksa o, per-

delilerin kendisinde bulunduklar durumda deildir. Edebi terk eden,

gerçekiemezden önce kaderlerin cereyannda Allah’n bilgisini müa-

hede eder. Bu kiiye mertebenin diliyle Hak karsnda ‘edepsiz’ ad ve-

rilir, çünkü o muhaliftir. Gerçekte bu davran Hak karsnda edebin

zirvesidir. Fakat insanlarn çou bunun farkna varmaz.

Bu balamda edebi terk edenlerin bir ksm, naz makamndadr.

Örnek olarak, vaktinin efendisi Radarh Abdiilkadir el-Cîlî’yi verebili-

riz. Bir ksmnn hali ise, ‘Onun duymas, görmesi oldum’ denilen hal-

dir. Edep, bakay dikkate almak demektir. Hâlbuki ‘bakalar’ yok eden

bir makam vardr ve böylelikle edep kalkar. Çünkü artk karsnda olu-

nacak kimse yoktur. Tasavvufun genelinin ve çounluun seçkinlerinin

diliyle, hakikat karsnda edebin terki, seçkinlerde ve genelde meru ve

gerçeklemi bir itir. Edebin terki, yüce bir makamdr ve onun kar-

snda ancak Allah ehlinin erkeklen ve makam sahiplerinin büyükleri du-

rabilir, hal sahipleri duramaz. Kur’an, bölümün bamda zikrettiimiz

baz ayeüerin dnda, bütün olarak bu makamda inmitir. Bu makamda

hayrete düenler, iki adamdr: Birincisi onu kef ederken dieri müa-

hede eder. Öyleyse hakikat onu talep ederken vaz’ edilmi hak da onu

talep eder. Onlardan birisinin karsnda edep, dieri karsnda edebin

terkidir. Tercih makamna ulatysan, bu sana ait deildir.

(Allah ehli olan) Adamlarn bir ksm, vaz’ edilmi hakkn edebini

inancndan ve bâtnndan çkartrken zahirinde de hakikat edebini terk

eder. Böylece zahir karsnda hak edebini yerine getirirken zahirinde

hakikat edebinden yoksundur. Çünkü onlar, kurtulu ve muduluun

bunda olduunu görmülerdir. in tersi, bedbahtlktr. Böyle biri ko-

vulur ve bunun tersi doru deildir.

Bir grup öyle der: Hak -ki eriat demektir- karsnda edep hakikat

karsnda edeptir. Onu bir yerde terk eden kii, orada da terk eder ve

bunun yönünü bilmezler. Meru hak, yasaklama hükmünü kendisi ne-

deniyle verdii emri açklam ve öyle demitir: ‘Gayretinden dolay

taknlklar yasaklad.’ Yoksa onlar haram olarak taknlk yapmad. Bu

mezhep, hikmet bahsine dâhildir. Muhalifin mezhebi ise hakikatin bir-

liine dâhildir.
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Bu makamn adamlar olduu gibi kartnn da adamlar vardr.

Ksaca bu, bir hayret konusudur ve saf bir halde onlara ait olmad gi-

bi bütünüyle dierlerine de ait olamaz. Çünkü ilahi haberlerin çoun-

luu, bu konuda akl kantlarla çeliir. Hangi hayret bu hayretten daha

büyük olabilir ki? te bu, müteabih demektir. Mütcabih hakknda

kendilerine bilgi verilmeyenler onun hakknda öyle demelidir: ‘Ona

inandk, hepsi Rabbimizin katndandr. Ancak aklllar düünür m2 Onlar

kabuunu deil, akln özünü alanlardr. Allah doruyu söyler ve doru-

ya ulatrr.

YUZ yetmiinci bolum
Arkadalk (Sohbet) Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Allah ile arkadala edep gerek

Allah'n arkadal sebeptedir

Oluun bütün arkadal

Nispetlerin bulunduu kimseye nispet edilir

Bunu bir kez örendin mi

Dilersen talepte, tecil et

Sonra gördüün herkes daima

llah’a elik eden bir zelildir

Nesep ba sahih iken

Arkadalk (sohbet, beraberlik), bir rivayette zikredildii gibi, ilahi

bir niteliktir. Hadiste ‘Sen yolculukta arkadasn’ denilir. Hz. Peygam-

ber bunu yolculukta Allah için söylemiti. Devamnda ise ‘Ailede halife-

sin (vekil)’ der. Nitekim Allah Peygamber’ni de yeryüzünde halife

yapmt. Buna kar insanlar da ailelerinden ayrlnca bu kez Allah’ ge-

ride ailelerine vekil ve halife olarak brakmlardr. Ayette bu husus dile
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getirilir: ‘Onu vekil edin’ 1*3 Allah birine öyle vahyetti: ‘Benden baka ve-

kil edinmeyin.’
141 Arkadalk, bakalarnn varln gerektirir. Allah öyle

der: ‘Üç kii yoktur ki, dördüncüsü, be kii yoktur ki altmcs O olmasn.

Bundan daha az veya daha çok olduunda, her nerede iseler Allah onlarla

birliktedir.
’145

Beraberlik, en genel arkadalk iken dostluk özel sohbettir.

Bu konu, Allah izin verirse, daha sonra gelecektir. Arkadalkta bir aç-

dan ilahi mertebede imkânsz olan bir yön bulunur ki bu, ya pek çok

açdan veya bütün açlardan (Hak ile insan arasndaki) iliki ve benzer-

liktir. Arkadaln terki makam bölümünde geçtii gibi, bir iliki yok

ise arkadalk da yoktur. Arkadalk zikredildiine göre, bir açdan kar-

lkl ilikinin onu talep etmesi gerekir. Çünkü bu bir ilahi bildirimdir:

‘Batl önünden veya ardndan ona giremez. 0, aziz ve hakimin indirdii-

dir.
3)46

Öyleyse (Hak ile insan arasnda) arkadalk, tanmda denklik art

alnmadnda olabilir. Denklik ortadan kaldrlnca, ilahi mertebede ar-

kadalk mümkün olabilir. Öyleyse Allah, bulunduumuz her halde bi-

ze elik ederken biz snrlarnda dururken O’na elik ederiz. Biz, gerçek-

te Allah’a deil, O nun hükümlerine elik ederiz. Allah bizimle birlik-

teyken biz O’nunla birlikte deiliz. Allah bizi bilir, biz O’nu bilmeyiz.

Bu nedenle ‘O bize elik eder’ denilirken ‘Biz O’na elik ederiz’ ifadesi

gelmemitir. Çünkü O, bizi O’nun için deil, bizim için korur. Bu ger-

çek nedeniyle, biz O’nu kendisi için deil, kendi admza talep ederiz.

Biz O’nu talep ederken kendimiz için talep ederiz: ‘Kesin kant Allah’a

aittir.
1,47

Allah bizim admza yasa yapt eyi eriat yapm ve öyle bu-

yurmutur: ‘Kim iyi amel ilerse, kendisi için ilemitir.

*

m Bu durum,

‘O’nu kendisi için deil, kendi admza isteriz’ sözümüzün anlamdr.

Baka bir ayette ise ‘Allah âlemlerden müstanidir

’

,4Ç buyrulur. Bu ise,

O’nu -kendisi için deil- kendimiz için istediimizi pekitirir. O’nun bi-

zi -bizim için deil- kendisi için talep etmesi ‘Cinleri ve insanlar bana

ibadet etsinler diye yarattm’1 *0 ayetinde belirtilir. Öyleyse bu ifadeye güre

Allah bizi -bizim için deil- kendisi için var etti. Biz de O’nu bizi yarat-

t sebebe göre, O’nun için deil kendimiz için talep ettik. Böylelikle

‘topuk topua kart .

ns Öyleyse arkadalk ve sohbet, ancak büyüklerin

riayet edebilecei önemli ve mühim bir itir.

Arkadaln hakkna riayet ve onun gereini yerine getirmeyle ilgi-

li bana ulaan en güzel rivayet Haccac’dan aktarlan bir hadisedir.
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Haçcac’n boynunun vurulmasn emrettii bir adam kendisine öyle

demi: £

Beni öldürmeden önce Emir’c söylemek istediim bir ey var.’

Haccac ‘söyle’ deyince, adam öyle demi: ‘Ey Emir! Beni brakmadan

söyleyeceimi söylemem. Ben bal iken, birlikte u evi bandan sonu-

na kadar yürüyeceiz. Bu konuda emir için bir sknt olmad gibi

hakkmdaki iradesini engelleyecek bir ey de yoktur. Böylece benim ih-

tiyacm karlar.
5 Bunun üzerine Haccac, yardmcsna dönerek ‘onu

bana getirin’ der. Haccac, onunla birlikte yürümeye balar ve ne söyle-

yeceini duymak ister. Evin son ksmna ulatktan sonra bulunduklar

yere dönerler. Adam öyle der: ‘Soylu insan bir anlk arkadaln hak-

kna riayet eder. Emir bana arkadalk etmi, ben de kendisine bu yürü-

yüte arkadala riayet ettim. Vali arkadalk hakkna riayete daha la-

yktr.’ Bunun üzerine Haccac, öyle der: ‘Brakn gitsin! Akll bir

adam olarak bizi uyard. Onu öldürürsem, çok üzülürüm.’ Sonra, ona

mal ve hediyeler verilmesini emretmi, onu yannda tutarak arkada

edinmitir. Bilmiyorum ki, adam onun yannda kalm m, kalmam

m? te bu, sohbete vefa ve riayet hususunda duyduum en güzel hikâ-

yelerdendir. Haccac (ksa bir süre arkadalk ettii) birine böyle dav-

randna göre, ‘Allah ile arkadalk’ adnn verilmesini hak edecek e-

kilde bir nefesi bile ihlasla Allah’a tahsis eden Allah’n kullan karsnda,

O’nun bu nefesin hakkm gözetmesi gerekir.

Allah ehlinin birbirleriyle ya da dier insanlarla ya da insanlarn on-

larla arkadalna gelirsek, onlar, arkadan arkada üstündeki zorunlu

hakla kendilerini sorumlu tutarlar. Bu hak, Allah’n katnda da bir hak

ise, efendinin emrine uyarak ona vefa göstermek zorunludur ve bu vefa,

Efendi’nin snrlarnda durmak demektir. Bu konuda bir emir yok ise ve

kii kendi iradesine braklrsa, arkadana kar güzel ahlâkla davranma-

y tercih etmelidir. Güzel ahlâk, Allah’ belirli bir farzda Öfkelendirme-

dii sürece, arkada uruna kendi amacn ve davrann terktir. Allah

ile arkadalk daha yerindedir. Ayn ey, arada benzer ve cins farkll

bulunan eylerde geçerlidir. Örnek olarak, insann sahip olduu hay-

vanlara, aaçlara ve sahip olmasa bile insann beraber olduu eylere

kar davrann verebiliriz. Söz gelii suya muhtaçl nedeniyle kuru-

yan bir aaç görebilir insan. Bu esnada sahibi orada deildir ve aaç ile

arkadal olan insan onu sulama imkânna sahip olabilir. Bu arkada-

lk, aacm alanda gölgelenmek ya da yorgunluktan dinlenmek amacyla
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aaca dayanmak veya kendisine ilien bir meguliyet nedeniyle bir süre

aacn yannda durmak tarznda bir arkadalk olabilir. Bütün bunlar,

bir sohbettir. Kii bu esnada suya sahip ise, arkadaln hakkn gö-

zetmek için -baka bir neden için deil- aacn sulanmasn gerektirir.

‘Baka neden’ ise, aacn sahibi (hakkmdaki bir niyet) veya aacn vere-

cei meyveyi arzulamak olabilir. Aaç meyve verse de vermese de, sa-

hipli de olsa, sahipsiz de olsa böyledir. Ayn ey, eziyet gören ve gör-

meyen hayvanlar için geçcrlidir. Ksaca sknty gideren her ite bir üc-

ret ve sevap vardr. Bu konuda Hz. Peygamberden gelen hadisler riva-

yet edilir. Örnek olarak, kötü yola dümü bir kadnn köpee su ver-

mesi karlnda Allah’n onu balamasn verebiliriz. Baka bir örnek

de Ruhara valisidir. Vali zalim biriymi. Allah ise onu, üç gün boyunca

iyi davrand bir köpek nedeniyle balam. Sonra da kendisine öyle

hitap edilmi: ‘Sen bir köpek idin, bir köpek nedeniyle balandn.’

YÜZ YETM BRNC BÖLÜM
Arkadaln Terki Makamnn Bilinmesi

Arkadal terk eden kiiyi görür

Cahilin snrlad kimse

Mahiyeti üzere hak ile olmak

Akll ve bilgilinin imkânsz sayd bir i

Her yerde âlemle beraberdir O

Ne mekân ne de tayan var

u sözün hikmetine bakn!

Ey gafil! Ben varlklarla beraberim

O zatyla m kendisini görenin hükmü altndadr

Ya da niteliiyle mi 7 Ey akll!
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Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, sohbet ve arkadalk, benze-

rin (var olmasn) gerektirir. Allah ise öyle der: ‘O’nun benzeri bir ey

yoktur
’151 Akln delili bu konuda hüküm verir. Dolaysyla efendilik Al-

lah’a ait iken âlem kuldur. O halde söz konusu olan hizmettir, arkada-

lk ve sohbet deil! Arkadalk bir yönden imkânsz saylmken baka

bir yönden -zikrettiimiz nedenle- geçerlidir. Öyleyse Hak, yaratkla-

rndan birine ancak âri’nin (Hz. Peygamber) ‘Sen yolculukta arkada-

sn’ dedii anlamda arkada olabilir. Biz bu anlamda O’nu mal olan

eyde vekil ediniriz. Bunun yan sra O, belirttii gibi, dilediini yapan-

dr. Hak ise, senin iraden O’nun iradesine uygun olmad sürece, senin

iradeni yerine getirmeyecektir.
‘
Siz dilemezsiniz, Allah diler.’153 Siz diler-

seniz, O bir fiil diledi demektir. Yoksa senin irade sahibi olduun an-

lamna gelmez. Arkada, iradesini arkadann iradesi uruna terk eden

kimsedir. Böyle bir ey Hak adna imkânszdr. Öyleyse Rabb’e ancak

Rablii elik edebilir (ve arkada olabilir). Fakat bu art (kendi iradesini

Hakkn iradesine uydurmak) geçerli olduu için, âlem de O’na elik

eder. Öyleyse âlemden Hakka elik eden kimse, iradesini, maksadn,

sevgisini ve beendii eyleri Efendisinin rzas uruna terk eder. Kul

bunu kerih görse bile, onun arkadalktaki iddias, buna uymaya ve

kendisini bunu tamaya zorlar. Hz. Peygamber de ancak kendi nebili-

iyle arkada olabilirdi. Bir nebi, arkadann iradesine göre, bir insanla

arkadalk edemez. Peygamber, ancak kendisine vahyedilen eye uyar ve

ancak vahye göre davranr. Dolaysyla peygamber arkadalk eder, fa-

kat onunla arkadalk yaplamaz. Bu nedenle arkadalk, iki öznenin fiili

deildir. Arkada da kendi mülküyle arkadalk eder. Böylelikle o da ar-

kadalk yapar, fakat onunla arkadalk yaplmaz. Çünkü insanlar pey-

gamber ile arkadalk ederken, kendi iradelerinin hükmüyle deil, pey-

gamberin onlar adna belirledii eriata göre davranr. Allah öyle der:

‘Hayr! Rabbine yemin olsun ki, aralarnda çkan ihtilaflarda seni hakem

yapp verdiin hükümde içlerinde sknt bulmadan ve sana bütünüyle teslim

olmadan iman etmi olmazlar.’
15* Bu nedenle onlar Peygamher ile arka-

dalk yapm iken Peygamber onlarla arkadalk etmemitir. lahi ka-

vumann ehli olan varisler de arkadalk yapar, fakat kendileriyle arka-

dalk yaplmaz. Çünkü onlar, tpk kendisinden dönmesinin mümkün

olmad müçtehidin hükmünün onaylanmas gibi, Allah’n kendilerine

ilham edecei bilgilerle beraberdir. Mümin de hiçbir zaman mümin ile



80 Fütûhât- Mekkiyye 8

arkadalk edemez. Çünkü arkadaln gerei olan kaytsz bir ekilde

arkadaln gereini yerine getirmek, mümkün deildir. Mümin, eria-

tn hükmünün alandadr. Hz. Peygamber öyle der: ‘Muhammed’in k-

z Fatma bile hrszlk yapsayd, onun da elini keserdim.
c Hükme konu

olan kiinin herhangi birinin arkada olmas mümkün deildir. Tpk
bir köle gibi, onun Efendisinden bakasyla arkadal mümkün deil-

dir. Çünkü o, kendi hükmüyle hareket etmez, efendisinin amaçlarna

uyar. Hatta o, efendisinin hükmüne baldr. O halde arkadalk, tek ta-

raftan olabilir. Bu ise, iin en azdr. Kukusuz dikkatini çektik. Bunu

ören ve onun snrnda dur ki, senin arkada ya da arkadalk edilen

olduunu ören. Buna göre davran! Kâmil insan, sürekli arkadatr.

YÜZ YETMKNC BÖLÜM
Tevhit Makamnn Bilinmesi

Kalpte bir suret dikilmi

Ne ruhu var ne bedeni

nanc da onayazlm

Bütünü beden olan bir mürekkeple

Bir benzeri olmayan Bir

Güzelliiyle yapayalnz

Mertebesi varlklarn kayna

Çifti de yok says da

Varlk O’nunla var

O’na inanmamz emredildi

Ben: O’na muhtaç bir kul

O: ihsan sahibi, muhtaç olmayan
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Var olu hikmetinden hayrete düün

Rahman ne güzel var etti

Hikmet bir hükmü içerir ki

Haset ettiklerinde kasetçiler ona ular

Ezele doru giden bir ebedilik

Ebedin yardm ettii bir ezel

Bir ecele doru yürüyen

Görecektir, bir eceli yok onun

Tevhit de böyle! Dikkat ediniz

!

Birdir, mutlak birliin bir’i içinde

Bilmelisin ki, tevhit, insann -ya da örenenin- nefsinde onu var

eden Allah’n birlii ve ilahlnda orta bulunmad hususunda bir

bilginin gerçeklemesi için gayrettir. Birlik (vahdet) Hakkn nitelii

iken bundan türetilmi isim ise el-Ahad ve el-Vâhid’dir. Bir olmak ise

(vahdaniyet), sadece kendisinde bulunmakla anlalmas anlamyla, bir-

liin Bir’de bulunmasdr.

Birlik bir nispet (ba) olsa bile, tenzih nispetidir. te bu, tpk tef-

rit ve tecrit gibi, tevhidin anlamdr. Baka bir ifadeyle o, kendisiyle ni-

telenen ile ilikilendirildiinde onunla nitelenenin ‘ferd (tek)’ veya mün-

ferit veya müteferrit diye isimlendirildii bir olmay (infrad) elde et-

mek için çalmaktadr. Öyleyse tevhit, birleyene ait bir fiil nispetidir.

Bu nispet, kendisini bilende Allah’n bir olduu bilgisini gerçekletirir.

Allah öyle der: ‘Yerde ve gökte Allah'tan baka ilahlar olsayd, o ikisi bozu-

îurdu.
,tss Yer ve gök bozulmadna göre -ki bu âlemin varl ve sürek-

liliidir-, bu durum, unu gösterir: Alemin yaratcs ‘bir’ olmasayd,

âlem var olmazd. Hakkn âlemdeki mudak birliinin delili budur ve

akln deliline de uymutur. Bundan daha kesin bir delil bulunsayd,

Hak ona döner ve onu getirirdi. Biz ise, onu bilemez ve hangi açdan

delil olduunu anlayamazdk. Bu balamda bir grup, Allah’a (ve birli-

ine) delil getirmek için baka bir yol takip ederek bu kandama tarzn

zedelemilerdir. Böylelikle Hakkn kendi birliine delil yapt eyi bil-

memek ile saygszl birletirmilerdir. Bilgisizlikleri ayette Allah’n
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birliini gösteren delilin balamn anlamam olmalardr. Böylelikle de

bu delili zayflatmlardr. Saygszlklar ise, (delile) zarar veren eyleri

delile sokarak itiraz etmi olmalardr. Böylelikle kendi teorik düünce-

lerini Allah’ birlemede Hakkn birliine gösterdii delilden daha tam

delil saymlardr. Bu görüe varanlar ise, bu konuda teorik güçleriyle

hareket eden sonraki kelamclardr. Ebu Hamid, mâmu’l-Haremeyn,

Ebu shak sferayînî, eyh Ebu Hasen gibi önceki kelamclar ise (ayette

serd edilen) bu delilin dna çkmam, onu tam açklamak için çal-

m, Allah karsnda saygdan ve bu delilin balamn bildiklerinden

onun doruluunu açklamlardr.

Bilmelisin ki ‘ilah’ olmas yönünden Allah’n birlii hakknda ko-

numak, O’nun varln ispatn bir yönüdür. Buras tevhit bahsi oldu-

una göre O’nun varln ispata ihtiyacmz yoktur. Çünkü Allah’n

varl, O’nun birlii hakknda bizimle tartan kimseye göre sabittir.

Varln kandamak ise, akim zorunlu deliliyle yaplr. Çünkü mümkün
adna iki durumdan birisini tercih edecek biri bulunmaldr. Allah’n

birliini (kandamak için) iki yolumuz vardr: Birincisi, ortak koana

öyle dememizdir: Mümkün için (varln yokluuna) tahsis eden biri-

nin varlnda hemfikiriz. Bu tercih edenin varl sabittir ve en az bir

olmaldr. Bir’e ilave eden kii, bunu kandamaldr. Allah’a ortak ko-

tuun ilavenin varlna delil getirmen gerekir. Hasmn bu orta ispat

yükümlülüüne girdiini varsayalm. kinci yöntem ise u ayettir:
c

Yer-

de ve gökte ilahlar bulunsayd, o ikisi bozulurdu.’ 1™ Bu, birinci öncüldür.

Dier öncül ise, gök ve yerin, yani Allah’n dndaki her eyin bozul-

mam olmasdr ki bu da ikinci öncüldür. Bunlar birletiren ise -ki o

rabtadr- bozulmadr. Buradan, tahsis edenin birliini çkarttk ki,

amacmz da oydu.

Böyle diyoruz, çünkü bir’e ilave bir ilah daha olsayd, bu ilave var-

lk ile birlikte bir, ya ayn iradeye sahip olacak veya iradeleri farkllaa-

cakt. radeleri bir olsa bile, bir görü ayrl gerçekleip hangisinin

iradesinin gerçekleeceini bekleyeceimizi varsaymak imkânsz deil-

dir. ki ilahn iradeleri, gerçekte veya varsaymsal olarak farkl ise, bu

durumda ya mümkünde her ikisinin iradesi gerçekleecektir. Hâlbuki,

mümkün iki zdd kabul etmeyecei için böyle bir ey imkânszdr. Ya

da, her ikisinin iradesi de mümküne ilememitir veya birisinin iradesi

ilemi dieri ilememitir. O ikisinden (birinin) iradesi mümküne etki
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etmise, dieri ilah deildir. Hâlbuki (mümkün adna) tercih gerçekle-

tiine göre birinin iradesi gerçeklemi, dierinin iradesi gerçekleme-

mitir. Bu durumda ise acizlik meydana gelmitir. lah ise aciz olamaz.

Baka bir ifadeyle ilah, iradesi gerçeklemi olandr ki, o da orta ol-

mayan Tek Allah’tr. te brahim Peygamber de (güne, ay ve yldzn)

‘bat’ hakknda böyle akl yürüterek, teorik incelemesi, batn (üfûl)

âlemi korumayla çelitii bilgisini kendisine vermitir. O halde ilah,

batmayla itelenemez. Baka bir ifadeyle batma, daha önce batmam

iken, batana ilien ve sonradan meydana gelen bir durumdur. lah, son-

radan gerçekleen fiillerin yeri ve mahalli olamaz. Bunun nedeni, kay-

naa yakn baka delillerdir. brahim’in bakt klar batmt ve hiçbi-

ri ilah deildi. Bu durum, ‘O ikisinde Allah’tan baka ilah bulunsayd, bo-

zulurlard
5157

ayetinin anlam budur. Bu anlama dönmeyen hiçbir delil,

delil saylamaz.

Allah ayn hikâyede öyle der: ‘te bu brahim’e verdiimiz hamt-

mzdr n™ Onun bundan baka kant yoktu. Öyleyse ‘kantmz’ sözü ‘O

ikisinde ilahlar bulunsayd , bozulurlard
’159 ayetinde geçtii gibi Allah’n

birlii hakknda ortaya konulan kanttr. Bu ve benzeri kandar ile

amaçlanan ey, Allah’n birliidir. Baka bir ifadeyle, Bir’e ilave baka

bir ilah yoktur. Zatn kendiliindeki birliinin ise, hakknda hüküm ve-

rilebilecek ekilde mahiyeti bilinemez. Çiinkii o, âlemden bir eye ben-

zemedii gibi hiçbir ey de ona benzemez. Dolaysyla akll insan,

O’nun nezdinden bir haber olmakszn, Allah’n zat hakknda konu-

maya kalkmaz. Haber gelse bile, (haberde bildirilen) hükmün, O’nun

zatyla ilikisini bilemeyiz. Bunun nedeni, O’nu bilmeyiimizdir. Aksi-

ne, söyledii tarzda ve kendisinin bildii ekilde buna inanrz. Çünkü

delil, eriat ve akla göre, tebihin reddine dayanr. Aklclarn genelinin

yakn olduu yöntem budur. (Bir ksm) ise akl nuruna ilave olarak

iman nuruyla Allah’ birler. man nuru mutlulua ulatran eydir ve o

kesinlikle delilden gerçeklemeyen bir nurdur. Bu nur -her kimde bulu-

nursa- ilahi inayetten meydana gelmi, konusu ise, özellikle kendinden

verdii haberlerde haber verenin doruluudur. man bundan baka bir

eyle ilgili deildir. Haberin ilgili olduu ey ortaya çkarsa (kef), bu

ortaya çkma, iman nuruyla deil, baka bir nur vastasyla gerçekleir.

Fakat iman nuru ondan ayrlmaz. Söz konusu nur, insana (bu haberin

ilgili olduu eyi) kendi mutlak birliinden hareketle gösterir. Her var-
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ln mutlak birlii, bakasndan ayrmasn salayan eydir. Ortakln

gerçekletii bir niteliin olup olmamas birdir. Binaenaleyh her eye

özgü bir birlik olmaldr ki, onunla bakalarndan ayrr. Bu nur kula

varlklarn birliini gösterdiinde, ayn nur vastasyla Allah’n kendine

özgü mutlak birliinin olduunu da kesin olarak örenir. Bu birlik, ya

O’nun ayndr. Bu durumda Allah, zan ve mertebesi mutlak bir olandr

ki, mertebe birliin ayndr. Ya da bu birlik, mertebenin birliidir. Bu

durumda kef, teorik delille örtüür. Bu kii kesin olarak örenir ki: Zat

kendisi olan ve ona özgü bir birlik sahibidir. te Ebu’l-Utahiy-ye’nn

msrasnn anlam budur:

Her eyde kendisine (veya O’na) ait bir ayet var

O’nun (veya o eyin) bir olduunu gösteren

Bu ayet, çok olsa da olmasa da, bilinen her eyin mutlak birliidir.

Çünkü çokluun da ‘çokluun birlii’ denilen bir birlii vardr ki, bun-

dan bakas olamaz. Mutlak birlik, gerçekte bir tenzih niteliidir. Dola-

ysyla, baz arkadalarmzn zannettii gibi, insann birlemesine bal
deildir. Bir’i birlediini düünüp bununla birlie ilave bir eyi (bir

yaptn) zanneden kii, doru düünmüyordun Bu kii bir’i birlemek

derken, ikinci söyleyeni kastetmi ise, bu dorudur. Bir, kendisi bak-

mndan kendisi nedeniyle birdir. Allah yolunun ehli unu görmütür:

Tevhit ispat edildiinde irk haline gelir. Çünkü kendisi nedeniyle bir

olan, senin birlemenle bir olmaz. Sen onu ispat edemezsin, O, kendisi

nedeniyle sabittir. Sen sadece O’nun bir olduunu örendin, yoksa bir

olduunu ispatlamadn. Bu nedenle arkadalarmzn bir ksm ‘O’nu

birleyen münkirdir’ demitir. Bir, birlenmez, çünkü o bitlenmeyi kabul

etmez. Kabul etseydi, iki olurdu: kendiliindeki birlii ve birleyenin

birlemesiyle ortaya çkan birlik. Böylelikle o, bu yandan kendiliinde

bir iken öte yandan bakasnn salad ve onun adna ispat ettii yön-

den de bir olurdu. Böylelikle iki birlik sahibi haline gelirdi ki, bu du-

rumda bir olamazd. spati olumsuzlanmasna bal herhangi bir ey,

sabit olamaz. Gerçekte tevhide ancak içten ve dtan susularak ulalr.

Her nc ki konuur, var eder. Var ettiinde ise irk koar. Susmak ise,

bir yokluk niteliidir. Bu durumda varln birlii O’na ait olarak kalr.

O’nun birliine irk ve ortak, varlklar var etmekle girmitir. Çünkü
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yaratklar, kendi hakikatleriyle farkl nispetleri (ve sfatlar) talep eder.

Bunlar ise, hakikat bir olsa bile, hükümde çokluu gerektirir. O halde

birlie sknt, var etmeyle girmitir. Baka bir ifadeyle tevhit, kendi

kendine kar cinayet ilemitir, yoksa varlklar ona kar suç ilemi de-

ildir. te bu, vehbi tevhit bilgisidir. Bu bilgi, teorik güçle örenile-

mez. Teorik aratrmann örettii tevhit bilgisinin tümü, sûfilere göre,

kesbidir ve kazanlmtr.

Bilmelisin ki, eriat zatn kendiliindeki birlii hakknda bir ey

söylememi, ilahln (ulûhiyet) birlenmesinden söz etmi, onu ise ‘Al-

lah’tan baka ilah yoktur’ diye dile getirmitir. Bu ise, akln gereidir,

çünkü aklda fikrin ona hakim olmasnn kendisini ulatrd bir takm

hatalar vardr. Ayn ey insandaki dier güçlerin (akla hakim olmas)

halinde geçerlidir. Akldan daha taklitçi biri yoktur. Akl, ilahi delil sa-

hibi olduunu zanneder, hâlbuki fikir kaynakl delile sahiptir. Çünkü

fikrin delili, diledii her yere onu sürükler. Akl adeta kör, hatta -Hak

bakmndan- körün ta kendisidir. Allah ehli fikirlerini taklit etmez.

Çünkü yaratlm olan, yaratlm taklit etmez. Bu nedenle onlar, Al-

lah’ taklide yönelerek Allah’ Allah ile bilmilerdir. Allah, kendisinden

verdii bilgiye göredir, yoksa akln O’nun hakknda verdii hükme (sa-

hip) deildir. Akll bir insan müfekkire (fikir) gücünü nasl taklit ede-

bilir ki > O, fikri incelemeyi doru ve yanl diye ikiye ayrr. Öte yandan

doru ile yanl ayrt edecek bir ölçütü bulunmaldr. Hâlbuki fikir

aratrmasyla doru ile yanl ayrt etmek imkânszdr. Bu konuda in-

san Allah’a muhtaçtr. Öyleyse fikri aratrmann dorusuyla yanln
ayrt edip hüküm verirken bavuru kaynamz Allah’tr. Biz, fikir gü-

cünü kullanmadan örenmeyi amaçladmz bilgiyi bize versin diye,

iin bamda Allah’a döneriz. Sûfler, bu görüü benimseyerek Allah’n

verdii bilgiye göre davranmlardr. Bu bilgi, nebilerin, resullerin ve

Allah ehlinden bilgi sahiplerinin bilgisidir. Onlar, fikirlerini yerli yeri-

nin dna tamamlardr. unu örenmilerdir: Fikrin kendi zannnca

doruyu idrakteki son hali, kandarn duyusal ve bedihi durumlara da-

yandrmasdr. Fikir gücü, iin banda baz hususlarda duyunun yanla-

ca hükmünü verdii gibi bedihileri de zedeleyen hükümler vermitir.

Sonra, kar kant getirmenin imkanszl nedeniyle, bedihileri ve du-

yuyu kaynak saymaya yönelir. Hâlbuki bütün bunlarda Allah’a dönmek

daha dorudur. Allah, ‘Bütün iler O'na döner
’ 160 buyurur ki, bu da. Al-
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lah’a dönen iler arasndadr. Allah’tan alman bilginin dnda (gerçek)

bilgi olmad gibi yalnz Allah, bilen ve öretendir. Bilgisini O’ndan

örenenin bilgisine kuku giremez. Biz, Allah’ taklit edenleriz. O’nun

nezdinde olan ise gerçektir. Öyleyse biz, bize bildirdii konularda O’nu

taklit ederken ‘bilen’ ismine, verdii bilgide düünce güçlerini taklit

edenlerden daha layz. Onlar, Allah’ bilme hakknda sürekli görü ay-

rl içendedirler. Nebiler ise, çok sayda olmalarna ve aradan asrlar

geçmesine ramen, görü ayrlna dümemilerdir. Çünkü onlar, bil-

giyi Allah’tan almtr. Allah ehli ve seçkinleri de böyiedir. Sonra gelen

öncekini dorular ve birbirlerini desteklerler. -Baka bir kant deil de-

sadece bu durum büe yeterli olurdu ve bilgiyi onlardan almak zorunlu

saylrd.

Bu tevhit bahsi, bir açdan (Hak ile âlem arasnda) ilikiyi gerekti-

rirken -ki Ebu Hamid ve baz eyhlerimiz gibi Allah ehlinden bir grup

bunu belirtmitir- bir açdan karlkl ilikiyi gerektirmez. Bunu da

Ebu’l-Abbas el-Ârif Sünhacî gibi baz arkadalarmz dile getirmi, ge-

nel olarak Allah ile insan arasndaki ilikiyi reddetmilerdir. Benim var-

dm ve daha önce temellendirdiim esasa göre kabul ettiim görü,

öncelikle Allah’ ve bakalarn bilmede Allah’ taklit etmek gereidir.

Biz, kendisi hakkndaki bilgimizde, bize aktard (bilgiye) göre hareket

ederiz. Allah ilikiden söz ederse, bize söyledii yönden onu kabul ede-

riz ve ilikinin balamn amadan onunla snrl kalrz. (Allah ile âlem

arasnda) ilikinin olmadn belirtirse, Allah’n kaldrd noktada biz

de onu kaldrrz ve bu snr amayz. Binaenaleyh hüküm, bize deil,

Allah’a ait olur. Bu durumda ise sürekli isabet ederiz, yanlmayz. Bu

durum, nebileri hakknda ‘korunmuluk’, velileri hakknda ise ‘muhafa-

za’ diye ifade edilmitir. Bilgi Allah’tan alnmadnda ise, gerçei tut-

turmak insana göre tesadüfe balyken Hakka göre amaçlanmtr. te
bizim esas aldmz düünce budur. ‘O’fiun benzeri (ke-mislihi) bir ey

yoktur"61 ayetinde kef, (benzetme deil) ilave harf saylrsa, iliki ve

benzerlii ortadan kaldrr. Ayetin devam ise, ‘O iiten ve görendir"
62

eklindedir. Bu ise, karlkl ilikiyi ispatlar. Ayet tektir, kelimeleri ise

farkldr. Biz bu kanttan yüz çevirmeyiz. Öyleyse bu, en güçlü kanttr.

Bu, Hakk taklitte vardmz görü, dünya ve ahirette kurtuluun ve

bilginin yoludur. Söz konusu yöntem nebilerin, resullerin ve ilahilerden

(metafizikçiler) feyzi kabul edenlerin yöntemidir. Allah’tan sana bir bil-
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gi geldiinde, onu fikir terazisinin altna sokma ve aklnn o bilgiye ula-

aca bir yol kabul etme, yoksa annda helak olursun. Çünkü ilahi bil-

gi, terazi altna girmez. Çünkü teraziyi koyan ilahi bilgidir. Onu koyan

nasl onun hükmü altna girebilir ki? Vekil, kendisini vekil yapan üze-

rinde hüküm vermez. O, vekil edildii kimseler üzerinde hüküm verebi-

lir. Bilgi aklla çeliir. Çünkü akl kayt iken bilgi alametten gerçekle-

memitir. Bir ey hakknda en güçlü alamet, o eyin kendisidir. Ondan

baka hangi alamet olursa olsun, bize göre o alamette isabet, tesadüfi-

dir.

Kitaptaki yönteme göre, konuyla ilgili bu kadar açklama maksad

anlatmak için yctcrlidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

VASIL

Vitr, Tevhidin Bir Türüdür

Bilmelisin ki, Arapça’da vitr, intikam talebi demektir (talebü’s-

se’r). Hakkn mutlak birlii, mutlak birlikten intikam istedii için ‘vitir’

ile nitelendi. Mutlak birlik, varlyla ikiyi ve sonsuz saylar izhar eden

Bir’e aittir. Bu zuhur ile mutlak birlik hükmü ortadan kalknca, Hakkn

birlii, ortadan kaldrlm olan mutlak birliin intikamm istemitir.

Söz konusu birlik, varlyla çokluun'czuhur ettii bu Bir (Vâhid) tara-

fndan ortadan kaldrlmtr. imdi o birlik, birlii talep etmektedir ve

bu talep nedeniyle Hakkn birlii, el-Vitr diye isimlendirildi. Bu bir

(Vâhid), onu savunacak birisini görevlendirir. Bu amaçla ârifi Hakkn

diliyle (konuan) vekil olarak ayaa kaldrr ve ariföyle der: Ey mudak

birliin (ehadiyet) intikamm isteyen hakim! Mudak birlik ortadan

kalkmamtr. Senin (kendisinden indkam) talep etdin bu ey, ikilii

ya da üçü veya dördü vs. meydana getirmez. Çünkü o, hakikatinin ge-

rektirmedii bir eyi vermez. Bize ikiyi veren ey, ikinin birlii, üçü ve-

ren iiçiin birlii, dördü veren ise dördün birliidir. Saylar sonsuza dek

böyle gider. Böylelikle saylarn varlklar, bu birlikleriyle senin mudak

birliini (örenmeye) delil edinir. O birlik (vahdaniyet), Sen’in için ve

Scn’in uruna çalt. Çünkü bilirsin ki, saylar âlemde ilahi isimlerin et-
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kiiyle ortaya çkar. Çünkü onlar çoktur ve çok olmakla birlikte birlikle-

ri gerçeklemitir. Bunun üzerine bu Bir, saylarn (kendilerini ortaya

çkaran) isimlerin birliini örenmesini istemitir. Bu sayede Allah’n

nezdinde bir çokluk bulunabilecei vehmi meydana gelmez. Böylelikle,

mutlak birlii ve vahdeti ortadan kaldran çoklua kar duyulan ks-

kançlk nedeniyle, her sayya o saynn birliini vermitir. Böylelikle

Mutlak Bir, Br’in mazeretini kabul ederek onun bu hususta çok sayda-

ki isimlerin birliini gerçekletirmede Hakkn mutlak birliiyle

ahlâklandn anlamtr. el-Vitr ismi de, kskançlk ve gayret nedeniyle

ayn ekilde hareket etmitir. ‘AJlah tektir, teki sever.
5

Allah izin verirse,

gelecek bölümde çokluu bilmek ve ortak komak konusu gelecektir.

VASIL

el-Ferd Sadece Allah çin Geçerli Bir simdir

el-Ferd, bu konuda ele alnmas gereken bir isimdir. Allah, yaratk-

larndan farkllamasn salayan özellik nedeniyle bu isme sahip olmu-

tur. Allah, bir olmas bakmndan el-Ferd deildir. Çünkü Allah, kendi-

si bakmndan bir (vâhid), her eyin birliinden farkllaan birlii nede-

niyle de el-Ferd’dir. el-Ferd, Allah’tan bakasma ait olamaz. Çünkü

baka her ey bir yönden birbirine ortaktr ve (baka bir yönden) kendi

birliiyle ayrsa bile, ferd deildir. Çünkü ortaklk, bunu engeller. Do-

laysyla el-Ferd ismi, gerçekte ve sadece Allah’a verilebilir. Allah, her

bakmdan Terd’dir. Çünkü dier varlklardaki gibi, Allah için ortaklk

nitelii yoktur. Bu nedenle tanmlar varlklara ait iken Allah tanmla-

namaz. O’nun mukabilinde bir benzer ya da zt yoktur. Böyle bir ey-

den Allah münezzehtir! Allah’n bütün isimleri ferdiyet sahibidir. Çün-

kü isimler de Allah için -gerçek varlk deil- nispettir. Böylelikle bir

isim sonradan var olan gösterdiinde tanmlanrken ayn isim ile Al-

lah’ isimlendirdiinde, tanmlanamaz. Böylelikle lafz snrlanrken gös-

terdii ey snrlanmaz. Gösterdii sonradan olmu bir ey ise snrlanr.

Lafzdaki ortaklk nedeniyle manada ortaklk zorunlu deildir. Çünkü

lafz sana aittir, ona deil! Sen lafzda ortaksn. Bu nedenle öyle deni-
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lir: ‘Lafz ortaklk demektir.’ Dikkat ediniz! Ortak lafzlar, isim vermede

ortaklk kabul etmez. Buna örnek olarak, ‘müteri’ ismini verebiliriz.

Lafz kullanan insan tanmla yükümlü tutulunca, ayrmt ortaya çkar ve

öyle denilir: ‘Müteri derken neyi kastediyorsun? Gökteki Müteri yl-

dzn m, yoksa al veri yapan insan m?’ Tanmladnda ise her var-

lk ayn ismi tayan adandan ayrr. Öyleyse lafzda medlulün mahi-

yeti yoktur. Ayn ekilde, Hak için es-Semi’ ve cl-Basir dersin. O’nun

bir eli, iki eli ya da elleri, gözleri, aya vardr. Ayn ey, Allah’n kendi-

sini isimlendirip akln isim yapmay mümkün görmedii her ey için

geçerlidir. Çünkü akl böyle eyleri sadece yaratklarda bilir.

eriat ve ilahi nebevi haberler olmasayd, (Allah hakknda) bu lafz-

lar gelmez ve akldan hareketle onlar Allah’a veremezdik. Bunun yeri-

ne, tebihi reddederek zatm bilmediimiz için, belirli bir anlam dile

getirmezdik. Çünkü Allah, ‘O’nun benzeri bir ey yoktur"
63

der. Yoksa

aldn deliline göre tebihi reddetmeyiz. Böylccc Allah hakknda hüküm

veren, O’nun sözü olur. Allah ile karlap basiret vc gözlerimizden

körlük perdesini kaldrdnda, O’nunla böyle karlamak isteriz. Perde

ya kaytsz anlamda açlr veya bütün yaratklar hakknda eit ölçüde ve-

ya derece derece olmak üzere açlabilecek kadar açlr, ikinci durumda

her ahs, bakasma ait olmayan bir görmeyle farkllar. Tevhit halisin-

de (Allah ile alem arasndaki) karlkl ilikiyi benimseyenlerin dnda-

kilerde kef geçerli deildir. Baka bir ifadeyle, karlkl ilikiyi redde-

denlere göre bu konuda kef olamaz. Çünkü onlara göre tevhit (bilgi-

si), sabit bir ey deÜ, sadece bir nispettir. Nispetler ise, kef yoluyla id-

rak edilemez. Onlar sadece delil yoluyla örenilebilir. Kef ise bir gör-

medir ve görmek, görülenin kendiliinde bulunduu niteliklere iliir.

Acaba bu ilahi mertebede bir keyfiyet var mdr, yok mudur? Delil,

(ilahi mertebede) keyfiyeti reddeder. Burada O’nun kendi zatnda bir

keyfiyete sahip olmadn kastediyor ise, o zaman kef olamaz. Keyfi-

yetinin bilinemeyeceini kastediyor ise, ‘aklla bilinemeyen bir keyfiyeti

olmas bakmndan’ bu keyfiyet kef ile örenilebilir. Bu durumda key-

fiyet, (sadece) kef vesilesiyle örenilebilir. Çünkü akim eya hakkndaki

aratrma ve incelemesinden anlamlann örendii bütün keyfiyetler Al-

lah hakknda imkânszdr. Bununla birlikte, anlamlarna olmasa da,

isimlerine inanmak gerekir. Bu keyfiyetlere örnek olarak inmek, bera-

berlik, yerlemek, deitirmek, tereddüt, gülmek, armak, raz olmak.
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öfkelenmek gibi lafzlar verebiliriz. Allah bu anlamlar misal mertebe-

sinde somutlatrrsa -söz gelii bilgiyi süt eklinde somutlatrmak gibi-

bu, O’na kalm bir itir. Bu durumda kef yoluyla bunlar örenilebilir.

Aksi halde, hiçbir zaman onlarn bilgisine ulalamaz. Nebinin onlar

nereden ald da bilinemez; haber olarak m, yoksa kef olarak m al-

ntr? Haber olarak almsa, (haber bize de ulat için) eitlik gerçek-

lemitir. Kef yoluyla almsa, bu da, zikrettiimiz tarzdadr. ‘Allah

hakk söyler ve doruya ulatrr.’

YÜZ YETM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
irk -ikilik- Makamnn Bilinmesi

simlerde irk belli

Kef ehli ona dayanmtr

Derler ki, ‘Rahman da nedir?’ deriz ki:

O el-lah, cl-Hakcm ve el-Evvel’dir

Allah ile arasnda birfark yok

Zat’a delil olmada

/simlerden dilek Rahman ile yaplr

Söyleyenin ya da akledenin sözüyle

irk yerli yerinde övülmütür

Bilenin veya bilmeyenin nezdinde

Srf varlktr O

Hükmünde tereddüt yoktur o imamn

Ondan knanm olan

Batl olann kendiliinde ispatladdr
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Allah Tcala öyle der:
‘

ster Allah ister Rahman de, hangisiyle dua

edersen et, en güzel isimler O’nundur .’
164

Bilmelisin ki, Allah zat bak-

mndan Vâhid ve Ahad’dr. öyle der: ‘En güzel isimler O’na aittir. Bun-

larla O'na dua ediniz.

,us Dua ettiinde, sana kimin karlk verdiini ö-

renirsin: Karlk veren, zat bakmndan m karlk verir, yoksa ismin

gerektirdii nispet bakmndan m karlk verir? Söz konusu nispet za-

nn ayn deildir. Nispet ortadan kalkm iken Allah sana karlk ver-

mez. Bunu örenince, bir hakikatteki pek çok durumu da örenmi

olursun. Dua esnasnda zat, bu nisperler olmakszn, bu isimlerle bili-

nemez. Nispetler ise, zat olmakszn bilinemez. ‘Ey Alim’ dediinde,

‘Ey Kadir
5 dediindeki anlamndan farkl olarak, bu ismi örenirsin.

Ayn ey ‘Ey Mürid 5

,
‘Ey Semi’, ‘Ey Basîr’, ‘Ey ekûr5

, ‘Ey Hayy5

, ‘Ey

Kayyum’, ‘Ey Ganî’ gibi ilahi isimlerden birini zikrederken geçerlidir.

Bunlar çok olsa da, isimlendirilen tektir. Baka bir ifadeyle nispetlerin

ilikili olduu kimse birdir. Öyleyse birdeki çokluu ancak böyle bilebi-

lirsin. Her isim, zata delil olurken dier ilahi isme ortaktr. Bununla

birlikte her ismin hakikatinin anlam, dierlerinin anlamndan bakadr.

Yani, her isim (kendi anlamyla) arkadandan farkllarken isimlendiri-

lenin zatna (delil olmada) ortaktrlar. Bu isimler, kendisiyle isimlendi-

rilenden bakasna ait deildir. O halde ilahi isimler, bir açdan mütera-

dif iken bir açdan birbirlerinden farkl ve bir açdan benzerdir. Müte-

radif isimler, Alim, Allarn. Habir gibi isimlerdir. Zt olanlar ise. Kadir,

Semi, Hayy, Mürid ve ekûr gibi isimlerdir.

Âlemi var etmedeki ortakln dier tarzna gelirsek, bu ortaklk,

kudretin tesirini kabul için mümkünün istidadna baldr. Çünkü im-

kânsz olan bunu kabul etmez. Mümkünün istidad olmakszn, kudret

tek bana yaratc deil iken mümkünün istidad da -ilahi kudret ol-

makszn- tek bama var olamaz. Bu durum, bütün mümkünlere yayl-

mtr. Baz mümkünlerde özel bir ortaklk vardr. öyle ki: Araz var

etmek istediinde, ilahi iktidar ve irade belirli bir araz tahsis etmek için

zorunludur. Onu bilmek de gerekir ki, tahsis ermek için kendisini

amaçlam olsun. Öyleyse yaratl kabul etmek için, irade edilen eyin

istidad da gereklidir. Arazn var edilmesinin gerçeklemesi için bir yer

de olmaldr, çünkü araz, tek bana var olamaz, kendinde var olaca

bir yer olmaldr. Bu yer ise, arazn bulunmasn kabul edecek istidada

sahip olmaldr. Bütün bunlar, fiildeki ortaklk tarzlardr. Bu bölümde,
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lahî ilerde kastedilen ortaklk ve çokluun anlam budur. Buras, ima

ettiimiz esaslardan fazlasn kaldrmaz.

Konuyu öyle Özedeyebiliriz: Bölünebilir hiçbir eyde birlik (ve

birlenme) bulunamaz. Bölünebilir en genel ey bilinendir. Bilinenler,

bir açdan üç ksma ayrlr: Zorunlu, mümkün ve imkânsz. Bundan

sonra zikredeceimiz mevcut veya madum veya baka her ey, bölüne-

bilirdir. Öyleyse zikredilen ya da bilinen herhangi bir eyde birlik nere-

.

dedir? O halde sadece ‘Allah’ diye isimlendirilen belirli bir bilinende

‘çokluun birlii’ olabilir. Bunu yaparken de ‘Allah öyle veya böyle

olmaldr’ diyerek lûhiyetin kendisiyle sahih olabilecei özellikleri zik-

redersin. Bu durumda, Allah’a ve bütün bu niteliklerine bakas ortak

olamaz. Böyle diyen bir insan ‘bir’ derken, hakikatin birliiyle birlikte

toplamn (niteliklerin) birliini dile getirir. ‘Allah hakk söyler ve do-

ruya ulatrr.’

YÜZ YETM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sefer Makamnn Bilinmesi ve Srlar

Seferler, korku ve çekinmenin delili

Haberle yüz çevirmede, örfköyledir

Mahallenin gençlerinin yolculuk yaptn görünce

Sen -ki diyetin bundandr- çekinceli ol

Bu nedenle mümkünler asllar üzerindedir deriz

Onlarn suretlerinin hakikati yoktur

Hulul diyerek yok sayma onlar

Bazen onlar için yaratma suretlerde gerçekleir

Allah Teala, ehlini nitelerken ‘seyahat edenler’ diye buyurdu. Seya-

hat, ibret almak ve Allah’a yaklamak amacyla yeryüzünde dolamaktr.
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Bunun nedeni, yaratlmlarla ünsiyetin içerdii vahet (yalnzlk) hali-

dir.

Bilmelisin ki, Allah ehli yeryüzünde dolamay, yoksullua ba-

lanmay, deniz kenarlarnda yaamay, hemcinsleri olan insanlarla ünsi-

yet hali kendilerine egemen olunca istemitir. Görünüte insanlarla ili-

ki, bir ünsiyet olsa bile, seyahate çkmak isteyenin farkna varmad
yönden bâtnda bir vahet halidir. Seyahati isteyen insan, kendisini vah-

etin seyahate çardm bilemez. Bunu ancak seyahatin ortaya çkar-

d sonuçlardan sonra örenebilir. öyle ki: Allah insan ki Âdem’dir

ve bütün halifeleri, suretine göre yaratm, kendine benzemeyi olum-

suzlayarak ‘O’nun benzeri bir ey yoktur’
166

diye buyurmutur. Bu hakikat

insana da yaylmtr. nsan Allah’a yönelip tövbe ettiinde, bu merte-

bede -benzersizlik mertebesi- nefsi aydnlanr. Hemcinslerini gördü-

ünde ise, benzerinin bulunmasna kar gayrete gelir, insann gayreti,

kendisinden bakasna ilahln nispet edilmesine kar Hakkn duyduu

kskançla benzer. Bu nedenle insan, yaratklardan uzaklaarak benzer-

lerinden ayrlmak ister. Böylece sadece kendisini sadece zatyla ünsiyet

edip benzerlerini görmekten uzaklaaca bo alanlara, dalara, vadi iç-

lerine atar ki ‘seyahat’ denilen ey budur. Bu seyahat, onu maksadna

ulatrr ve kendi zaryla iinsiyet eder. Bu hal, ‘O gün mülk kimindir?’
167

ayetinde belirtilen makama benzemektir. Çiinkü o gün ilahlk iddia

cdccck bir iddiac kalmad gibi bu insann içinde bulunduu yoksul-

luk halinde de vahilerden baka hemcinsi olan ‘insan
5

adyla isimlene-

cek kimse de kalmamtr. Vahiler ve hemcinsi olmayanlar ise, Allah’n

karsnda âlem gibidir. Bu nedenle, yani zikrettiimiz durumu ortaya

çkaran nedenle yolculua çkmak istemiti. ibli, bir sözünde buna ia-

ret eder. Yannda geceledii arkadayla sohbet etmek istemi, arkada

ona öyle demi: ‘Kalk da ibadet edelim.’ Bunun üzerine ibli öyle

karlk vermi: ‘Ortak var iken ibadet olmaz. Rablik de ortaklkla ola-

maz.
5

insan, üzerinde yaratld suretin gücü nedeniyle, dier yaratkla-

rn dnda hemcinsi olan insanlardan kaçmak istemitir, insan türün-
;

den baka hiçbir yaratlm, ilahlk iddiasnda bulunmamtr. Bu ne-

denle seyahat eden,/ihsan, benzerini görmemek istemitir. te yolculuk

makamnn esas budur.

Fikir gücüyle akledilirlerde ve bügi ve mârifet mertebelerinde sefer

etmeye gelirsek, o konu -Allah izin verirse- kitabn baka bir yerinde.
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bundan sonra gelecek haller bölümünde de alnacaktr. te bu, Allah

ehlinden seçkinlerin seyahatidir. Genelin seyahatine gelirsek, onlarn se-

yahatlerinin nedeni u ayettir: ‘£y iman edenler! Arzm genitir, sadece

bana ibadet edin.’
m Onlar da Allah’n arznn ne olduunu düünerek

öyle demilerdir: ‘Allah’tan bakasnn mülkiyetinde olmayp imardan

uzak ve Allah’a ortak koulmayan her ölü toprak, (ayette) Allah’a özgü

klnan ve O’na izafe edilen yerdir. Yerleebilir durumdaki bir yere ise

insanlar ulaabilir, oray canlandrrlar ve oraya sahip olurlar. Hâlbuki

ümrandan uzak yerler ise, böyle bir ihtimalden uzaktr. Bunun üzerine

öyle demilerdir: ‘Allah’n bize o yerde ibadeti emretmesinin nedeni,

orada özel bir nitelik bulunmasdr. Oradaki yegâne nitelik ise, Al-

lah’tan bakasma ait nefesin bulunmaydr. Öyleyse bu yerlerde Rah-

man’n nefesi bulunur. nsan böyle bir yerde Rabbine ibadet ederse,

(insanlarn yaad) ümranda karlat vahet halinden kurtulur ve

ünsiyet elde eder. Bunun yan sra, kalbinde ve yalnzlnda bir haz ve

holuk bulur. Bütün bunlar, Rahman’n nefesinin sonucudur. Bu nefes

vastasyla Allah, müterek topraklarda insann karlaü gam, tasa ve

güçlükten onu kurtarr. Allah ehlinin genelini seyahate sevk eden neden

budur.

Onlar, bu ölü yerde o yerin sahibine layk özellikleri aratrmaya

çaran bir takm ayetler, srlar ve ibretler görür. Allah, bu ilimlerin

nurlaryla kalplerini aydnlatrken ayederini aratrmada kalplerini açar.

Bunlar, kendisine yöneldikleri zatn -ki Allah’tr- büyüklüünü gösteren

alametlerdir. Bunu ise,
‘

Kulunu geceleyin yürüten Allah münezzehtir
nM

ayetiyle Peygambcr’den tevarüs ederler. Ayetin devamnda öyle deni-

lir:
‘
Ayetlerimizi göstermek amacyla .’

170
Allah, Peygamber’ini isrann var-

d son noktaya kadar göklerde yükseltmi, Peygamber de Allah'n

onun için takdir ettii yüce menzillere ulam, Allah hakkndaki bilgi-

sini artran ayetler kendisine gösterilmitir. Bu nedenle ayetin devamn-

da ‘O iitendir
’ 171

-kendisine söyleneni-
c

görendir
’ 172 -gördüü ayederi-

ifadesine bitimitir. Allah’n seyahat eden kullar, O’nun ayederini ve

harikulade olaylar görürler. Bunlar onlarn imanlarm, Allah’ ve O’nun

niteliklerini bilmedeki güçlerini artrr. Allah'n kullarna olan merha-

metini ve efkatini görürler. Yalçn bir dan zirvesini görünce, him-

metlerin yüksekliini hatrlarlar. Bu hinmeder sayesinde Allah’tan en

iyisini istemilerdir. Onlarn istedii ey -bakasyla ilgilenmekten çeki-
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nerek- hemcinslerinden yalnzken O’nunla kalmaktr. Bir vadi içinde ya

da kuytu bir köedeyken, kulluklarn ve Yaratclarnn otoritesi vc bas-

ks altnda ezilmelerini hatrlarlar. Böylelikle kendiliklerinde zelilleirler

ve deerlerini örenirler. Bunun yan sra, ulatklar yüksekliin -hak

edi eklinde deil- Allah’n inayetiyle gerçekletiini örenirler. Deniz

kenarndayken, deniz sayesinde Allah’n bilgisinin geniliini, büyüklük

ve rahmetinin enginliini hatrlarlar. Bu büyüklükle birlikte, denizde

dalgalarn çarpmasndan oluan rüzgarlar ve dalgalarn birbirine gir-

mesini görürler. Bu durum onlara Hakkn mertebesinde ilahi isimlerin

birbiriyle çatmasn ve ilgili olduklar hususlarda iç içe girmelerini ha-

trlatr. Örnek olarak, el-Muntakim, Serîu’l-hisâb ve edîdü’l-ikâb gibi

günahkârn günahyla ilgili isimleri verebiliriz. Bu isimlerin karsnda

ise el-affar, el-Afivv, Muhsin vb. isimler gelir. simler, günahkâr hak-

knda birbirinin karsna yerleir. lahi tereddüt de böyledir. Onlar, bu

durumu denizin dalgalamnda hatrlar ve bu durum onlarn içlerinde

ilahi ilimleri açar. Söz konusu ilimlere ancak seyahatleri esnasnda bu

denizi görürken ulaabilirler. Böylelikle Allah’ ve mertebesini yücelt-

meleri ve tazimleri artar.

Bunun yan sra, vahi hayvanlarn kendileriyle ünsiyet etmesi ve

onlara yönelmesi gibi harikulade olaylar da gerçekleir. Bu balamda

bir ksmyla hayvanlar dilleriyle konuurken bir ksm onlarn konuma-

sn anlar ve hangi tür ibadeti yerine getirdiklerini bilir. Bu durum ise,

Allah ehlinin Rabbine itaatteki hrs ve gayretini pekitirir. Sûflerin ki-

taplarnda hu konuda pek çok hikâye vardr. Bu kitabmz marifet ve

srlara adanmam olsayd, o hikayelerin içinden seyahatimizde bu

grupla karlamamz esnasnda bizzar gördüklerimizi aktarr, onlarda

gördüümüz srlar zikrederdik.

Bu bölümde maksadmz anlatmak için bu kadar açklama ycterli-

dir. Allah izin verirse, bundan sonra yolcu, sâlik ve yolu zikrederken se-

fer vc mertebeleri bahsinden söz edeceiz. ‘Allah dilediklerini hakikate

ve doru yola ulatrr.’
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YÜZ YETM BENC BÖLÜM
Seferin Terki Makam

Varlklar sakn bir yapmayasn

Ayet ve sureler onlar sana zikrederken:

Der ki ‘sen benim kulumsun ve ilah Ben’im’

Sizde ne varlmz ne eserimiz var

Allah Teala öyle der: ‘O bize mukane (asl oturulacak yurt, cennet)

diyarn ihsanndan vermitir. Orada bize yorgunluk veya sknt ulamaz.’ 1™

Baka bir ayette öyle der: ‘Her nerede iseniz, O sizinle birliktedir.”
76 Me-

safeleri amak yorgunluu artrr, hatta özel olarak yorgunluk demektir.

Beni harekete geçiren ey O’nu taleptir. O’nu yolculuktaki gayem ve

maksadm edinmcseydim, yolculua çkmazdm. Allah ise, yer deiti-

rirken benimle birlikte olduunu bana bildirdii gibi yerimde dururken

de benimle birlikte olduunu bildirdi. Her eyde O’na ait bir yön (ve

yüz) vardr. Öyleyse niçin hareket edeyim ki? O halde O’nu bulmak

için hareket, dururken O’nu bulamamamn kantdr. Ben ikamet eder-

ken O’nun yüzünü ararm. Onu ikametim esnasnda bulduumda ise,

Ay menzillerinden biri olurum. Bu durumda -yola çkan ve konaklayan

olmadan-, maksat haline gelirim. simler beni arar, ben onlar talep et-

mem. Nurlar bana yönelir, ben onlara yönelmem. Ben, hakknda hare-

ket ve intikalin caiz olmad kimsenin karsnda durdum. Sefere çkan

insan, ‘Rabbimiz her gece yakn semaya iner’ hadisiyle hareket ederken

ikameti yeleyen ise,
‘Rahman Ar üstüne istiva etti”™ ayetiyle hareket

eder. Durmak, hareketten daha üstündür. Çünkü kula, kaderin ak ile

Allah’n gece ve gündüzde kendisine getirecei eylerin altnda durmas

emredildi. Allah kadere koanlar (intihar eden) knarken öyle der:

‘Kulum kendisi hakknda beni geçti, ona cenneti haram kldm.’ Kou-
turma bir harekettir. Allah’n bize ‘Onu vekil edinin

” 76
diye buyurmas

durmamz içindir. Bu durumda kulunun iinde tasarruf eden Allah

olur. Allah ise, karlat her eyde hakknda takdir ettiklerini kuluna

ulatrr. Kulun hakknda takdir edilen i sefer ve yer deitirme ise,

Hak onu yerinde dururken ilahi ilgi oturanda tatr. Böylece yorucu
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harekete tank olmadan rahat ve hizmet edilen bir ekilde tanr. Seferi

terk eden, -hakknda sefer takdir edilmi ise- böyle sefer eder. Her iki

hali de tecrübe ettik ve -insann halleri her nefes deise bile- durmann

hareketten üstün olduunu gördük. Durmak, marifetin güçlü olduunu
gösterir. Kul hakknda gerçekleen bu intikal ise, zorunludur. Öyleyse

bu, çekici bir yoldur. Bu yolda (hem) sülük edilir hem edilmez. Bir in-

san (Hakkn tasarrufuyla deil de) kendi bana hareket ederse, bu yer

deitirmeler sadece yorgunluunu artrr, acy ve meakkati öne çeker.

Hâlbuki kul adna takdir edilen rzk ve ecel gibi eyler ona gelmese bi-

le, kul mutlaka onlara gider.

Gözden kaybolmayan kimse için

Bir gün bile hasretten ikâyetin manas yok!

Durmak müahedeyi, hareket yoksunluu gösterir. nsana emredi-

len hareket ise bakadr. Çünkü sen, O’nu ararken hareket edersin. Öy-

leyse sen, (O’nu) yitirmisin demektir. Onu aramazsan, bu kez hüsrana

urarsm. Her durumda durmak, bu durma makamndaki hareketten

üstündür. Sen ise, Allah vastasyla hareket etmek makamndasn. Allah

karsuda Allah ile durmak, (sâlikin içinde bulunduu hal anlamndaki)

vaktin rahat olmas için uygundur. Çünkü durmak esnasnda O’nu yi-

tirmi olsan bile duyulur harekette -kyaslanamayacak ölçüde- O’nu yi-

tirmsindir.
‘
Cahillerden olma 3177

ve
‘

sabret ! Sabrn Allah iledir.

lahi isimlerin sana gelmesi ve Hakkn sana inmesi, durmann de-

erinin bir yönüdür. Çünkü O’na doru hareket ederken O’nu snrlar-

sn. O’nun karsnda durursan, O’na ibadet etmi olursun. O’na doru
hareket, O’nu bilmemek iken karsnda durmak O’nu bilmektir. Allah

Teala Peygamberini O’nu görsün diye yürütmedi. Allah onu,
‘

Göklerin

ve yerin yaratl insann yaratlndan daha büyüktür
’179 ayetinde belirtil-

dii gibi ayetlerini göstermek üzere yürüttü. O halde seferi terki üstün

sayan, hiç kukusuz, doru düünmü, -zikreden ile oturduunda- ha-

berin kendisine yönelmitir. Zaten nereye gidecektir ki? Böylece yolcu-

luu ve onu terki açklam oldum. Sen de senin için takdir edilene göre

davran. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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YÜZ YETM ALTINCI BÖLÜM
Sûfilerin ölüm Esnasndaki Hallerini Örenmek

Safilerin ölüm gelirken hallen var

Türlü türlü, birbirine benzer haller

Bir ksm isimlerin onu talebim görür

Bir ksm melekleri görür

Halleri ise vecdde farkl farkldr

O hakikatleri verir, tafsil ise icmaldir (özet)

Bir ksm elçinin ona hediyeler getirdiini görür

Elçiler ise amellerdir

Bir ksm tenzihin onu aradn görür

Ona göre tebih saptrmadr

Hepsi mutlu, hakikat bir!

Onlarn ebedilik cennetlerinde meguliyetleri var

te bu, gerçektir ve ona bedel arama

O kukunun bulunmad dorudur

Peygamber öyle der: ‘Kii yaad gibi ölür, öldüü gibi diriltilir.’

Allah ise öyle der: ‘Senden perdeni kaldrdk, artk bugün gözün keskin-

dir.
,|8° Kastedilen ölüm andr. Baka bir ifadeyle insan ölüm esnasnda

Allah ehline yakîn geldiindeki -ki onlar Rablerine ibadet edenlerdir-

özel hallerinde olduu gibi kendi durumunu görür. Allah Peygam-

ber’ine öyle der: ‘Sana yakîn gelene kadar, Rabbine ibadet et.
m Kastedi-

len ölümdür, çünkü ölüm, kesin olarak gerçekleecektir. Hiçbir canl

buna kar çkamaz. Görü ayrl, onun mahiyetinde olabilir. air öy-

le der:

Ölümden (ecb) baka her konuda görü ayrl vardr

Ölümdeki görü ayrl ise mahiyetinde olur ancak

I
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‘ecb- ölüm demektir. Ölüm gelince, hiç kukusuz, on iki suretin

ya hepsini veya bir ksmm görmek gerekir ki, bu durum zorunludur.

On iki suret, amelinin sureti, bilgisinin sureti, inancnn sureti, maka-

mnn sureti, halinin sureti. Peygamberinin sureti, melein sureti, fiil

isimlerinden bir ismin, sfat isimlerinden bir ismin ve nitelik isimlerin-

den birinin sureti, tenzih isimlerinden birinin sureti ve zat isimlerinden

birinin suretidir. En uygunu, bütün bu surederin -csad’ harfiyle deil-

din’ harfiyle olmasdr. Çünkü bunlar, manalarn menzilleridir. Manalar

somutlanca ve ekil ve miktarlarla ortaya çknca suretlerde tasavvur

edilirler. Çünkü görmek, gözle gerçekletii gibi mertebe ise mertebe

de berzahî-hayalî durumla hüküm verir. O halde manalarn intikal ettii

yerde ölüm ve uyku birdir.

Baz insanlar için ölürken ameli gözükür. Ameli, sahibinin kendisi-

ni yapt süs ve güzellik ölçüünce ortaya çkar. Amelini kendisine be-

lirtildii ekilde tamamlayp ameli zedeleyecek tarzda hiçbir yönü eksik

olmazsa, en güzel ve tam surette meydana gelir. Ameli zâhirî ve bâtnî

unsurlaryla tamamlanm ise, bu ekilde (kendisine gözükür). Bâtnî

unsurlar, namaz klarken sahibinin kalbinde ve kblesinde huzur ve

Rabbî müahedenin bulunmasdr. Her meru amel namaz sayhr. Bu

nedenle Hz. Peygamber, kutsi hadiste Allah’tan öyle aktarr: Kyamet

günü Allah öyle der: ‘Baknz kulumun namazna, ram mdr, eksik

midir?’ Tam ise lehine tam olarak yazlr. Eksik ise öyle der: ‘Balcnz,

nafilesi var m?’ Varsa, der ki: ‘Kulumun farzn nafilesinden tamamla-

ynz.’ Sonra ameller bu ekilde ele alnr.

Amel, amel sahibinin zatndan baka ise -örnek olarak zekât ver-

meyen, almas yasaklanm bir eyi gasp edeni verebiliriz-, bu mal, o

kulun amelinin iyi veya kötü suretini giyer. Suret kötü ise, zekât verme-

yen, ayette denildii gibi, onun boynuna balanr. cYaptklar cimrilik

kyamet günü boyunlarna geçirilir ,

m2 Hz. Peygamber de zekât vermeyen

insan hakknda malnn bir ylan haline geleceinden söz etmitir. Sonra

bu mal zekât vermeyen insana öyle der; ‘Ben senin hazinenim. Sonra

da boynuna dolanr.’ Hazine, kulun maldaki amelindendir. Ayn ey,

iyilii kendilerine dönen amellerinde veya zatlarndan bakasnda tasar-

ruf ettiklerindeki cömertliklerinde Allah’m salih kullar için söz konusu-

dur. Bütün bunlarn belirtilerini ölüm esnasnda görürler. Bu da, ‘Onla-

ra ufuklarda ve nejslerinde ayetlerimizi göstereceiz’
185

ayetine dâhildir.
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Buras, insann amelinin bir yönünü görecei yerlerdendir. Böylelikle

salih kul, ölüm esnasmda ruhu için üzerinde yürütüldüü Burak mesa-

besindeki iyi amelini görür. Burak o temiz ruhu yüksek derecelere ç-

kartr. Artk o, illiyyin’c ular. Çünkü Allah’n kullar amellerinde dere-

ce derecedir. Bir ksm güzelde, bir ksm daha güzelde, bir ksm iyide

bir ksm da daha iyidedir.

Bir ksmna ölüm esnasmda ilahi mertebeyle ilgili bilgisi tecelli

eder. Bunlar iki tür insandr: Birincisi, Allah hakkndaki bilgisini nazar

(teorik inceleme) ve istidlalden almtr. Dieri ise, Allah hakkndaki

bilgisini keften almtr. Kef bilgisi tecellide daha tam ve iyidir. Çün-

kü kef ve bilginin elde edilii, takvadan ve salih amelden kazanlmtr.

Bu durum, ‘

Allah’tan takva edin (korkun), O size öretir
’ 1 *4 ayetinde dile

getirilir. Bu bilgi ölüm esnasnda güzel bir surette ya da öleni çevrele-

yen birk eklinde gözükür, insan da sevinir. Bilgiyi kazanrken nefsa-

ni bir iddia insana etmi olabilir. Böyle bir insann ameli, bilgiyi edinir-

ken iddiann elik etmedii -aksine bilgiyi ilahi bir ihsan, ba vc lütuf

saymt- kiinin amelinden daha aada güzel bir surette görünür.

kinci kii ise, bilgiyi elde ederken kendine ait bir çaba görmeyip ame-

linden habersiz olanlardandr. Böylelikle amelinde vastadr. Böyle bir

insan, (amelde kendisini) sanatçmu kulland araç gibi sayar. Amel,

sanatçya nispet edilir, alete deil! Övgü de -alete deil- onu kullanana

gider. Ayn ey ilahi ilimleri elde ederken Allah’n kullarndan bir ksm
adna gerçekleir. Böylelikle bilgi ve inancn sureti, son derece güzel bir

ekilde ortaya çkar.

Bir ksm ise bilgisi olmayan inanç sahipleridir. Fakat söz konusu

insann inanc, iin kendiliinde bulunduu duruma uygundur. Bu kii,

Allah hakknda bilenin inand ekilde inanr. Fakat bu, Allah’ bilen-

lerden birini taklit ederek gerçeklemitir. Fakat onun da inandm ta-

hayyül etmesi gerekir, çünkü inancn hayalden soyudamas mümkün

deildir. O ise, imdi ölüm anndadr ve ölüm annn doru hayal -ki

kuku kendisine ulaamaz- mertebesine ulama imkân vardr. Doru
hayal, insanda diman önündeki güç deildir. Aksine o, tpk Cebra-

il’in Dhye suretinde gözükmesi gibi, dtan gelen bir hayaldir. Ru mer-

tebe gerçek, doru vc bamsz müstakil bir mertebe olduu gibi mana-

lara ve ruhlara elbise giydiren bedeni suredere sahiptir. Böylelikle onun

derecesi, o makamdan inand eye göre gerçekleir. Kul makam sahi-
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biysc, hiç kukusuz, nurani ruhlar derecesine katlr, çünkü onlar Al-

lah’n haklarnda ‘Her birimizin belli bir makam vardr)m dedikleridir.

Böylelikle onun makam bir surette ortaya çkar. Kendisi de o makama

-tpk valinü valiliine yerlemesi gibi- yerleir. Bu durumda ise maka-

mna göre orada bulunur. Bütün bunlar, dünya hayatnn müjdeleridir.

Allah onlar hakknda öyle der:
c
Onlar iman eden ve takva sahibi olanlar-

dr. Dünya hayatnda onlar için müjdeler vardr .’186

Can çekime annda kii hal sahibiyse, ona Allah’tan bir hal döner

ve bu haldeyken can verir. Bu durum, hal sahibine aittir. Allah’tan ona

gelen ey onun için bir hil’at -valilik gibi bir makam deil- gibidir. Onu

giyinir ve o halin durumuna göre onunla süslenir. Bu hal onun konu-

munu gösterir. Bazen hal kendiliinden olabilirken bazen önceden ya-

plan bir amelden meydana gelir ve bunlarn arasnda fark vardr. Bu-

nunla birlikte hal her durumda vehbidir. Fakat insanlar iki ksmdr: Bir

ksm önceden hizmet ederek kendisine giydirileni hak eder. Bir ksm
önceden hizmet etmemitir. Böylelikle ona dönük ihsan ve inayet daha

açktr, çünkü onun halinin belli bir sebebi yoktur. Bununla birlikte bü-

tün haller vehbi, makamlar ise peygamberlerin hak ediidir.

Baz insanlara can çekiirken varis olduu -çünkü âlimler nebilerin

varisleridir- peygamber gözükür. Söz gelii can çekiirken Hz. sa’y ve-

ya Hz. Musa’y veya Hz. brahim’i veya Hz. Muhammed’i veya her-

hangi bir nebiyi görür. Bir ksm geldiinde sevinerek -çünkü bütün

peygamberler, muüu insanlardr- peygamberin adn söyler. Can çeki-

irken ‘sa’ der veya onu Allah’n isimlendirdii gibi ‘Mesih’ adyla zik-

reder. Bu, daha yaygn isimdir. Orada bulunanlar ise, velinin böyle bir

kelimeyi telaffuz ettiklerini görüp kötü zanda bulunarak ölüm esnasnda

Hristiyan olduunu ve slam’dan çktn zanneder. Ya da Musa’y ve-

ya ben-i srail’den bir nebinin adn söyler. Yanndakiler ise, adam için

‘yahudi oldu’ derler. Hâlbuki o, Allah nezdinde mutlularn en mutlula-

rndandr. Böyle bir müahedeyi sradan insanlar anlamaz. Onu kef sa-

hibi Allah ehli bilebilir. Gerçi söz konusu insan, içinde bulunduu bu

hali Hz. Muhammed’in dininden elde etmitir, fakat önceki bir nebiye

ait bu ortak hale varistir.
‘

Onlar kendilerine hidayet ettii kimselerdir , on-

larn hidayetlerine uyulur
’ 1117 ayetinde dile getirilen husus budur. Suret

ortak olunca Hak, bu insana söz konusu (duruma ait) sureti o nitelik

sahibi peygamberde gösterir. Bu nitelik söz konusu peygambere aittir
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ve Hz. Muhammed de onda ortaktr. Örnek olarak, ‘Beni hatrlamak için

namaz kl’
1**

ayetini verebiliriz. Peygamberin görünmesinin gayesi, bu

ahsn varis olduu peygamberin baka birinin varis olduu peygam-

berden ayrmasm salamaktr. Varis olunan dier peygamber Mu-
hammed’in suretinde görünseydi, dier nebi ve meleklerden ayr olarak

sadece kendisine özgü hususlarda Hz. Muhammcd’c varis olan ahs ii

kartrrd.

Bir ksmna ölüm esnasnda makamda ortak olduu melein sureti

görünür. Bu balamda meleklerin bir ksm, ‘saf duranlar", bir ksm
‘tespih edenler’, bir ksm ‘okuyanlardr.’ Meleklerin snflan makamla-

rna göre deiir. Böylelikle kiiyle ayn makama sahip olan melek,

onunla sohbet ve oturmak üzere iner. Baka bir ifadeyle melei indirten

ey aradaki ilikidir. Bazen can çekien insan melei adyla zikreder. Bu

esnada melee önem gösterdii, yüzünde bir sevinç, rahatlama ve mut-

luluk görülür. Biz can çekime esnasnda sadece kantrmalan söz ko-

nusu olmayan velilerin hallerini betimledik. Yoksa müminlerin geneli-

nin hallerini zikretmiyoruz, çünkü o konu ayr bir tecrübeyi (gerekti-

rir). Velilerde özellikle zikrettiimiz bu haller gerçekleir. Bu nedenle,

sradan insanlarn can çekime esnasnda karlatklar ve görülmesi is-

tenmeyen ve yüzün sararmas gibi durumlarla ilgilenmedik. Bunlar,

amacmzn dndadr. Böyle bir hal genellikle Allah ehlinde görünmez.

Onlar, böyle bir halle karlarsa, gördüklerini bilenlerdir.

Bir ksmnda can çekime esnasnda düstur edindii ilahi isim tecel-

li eder. Bu isim, fiil isimlerinden ise can çekime halindeki insan o isim

karsndaki davranna göre hareket eder. Örnek olarak var eden an-

lamnda el-Hâlk, el-Bârî, el-Musavvir, er-Rezzak, el-Muhyi gibi bir fiili

gerektiren isimleri verebiliriz. Böylelikle kii, o ismi en güzel surette

görür ve ona öyle der: ‘Allah sana merhamet etsin, sen kimsin? sim

‘Ben senin düsturunum’ der. Düsturlar, elinizdeki kitabn ‘Kutuplarn

halleri’ bölümünde, daha sonra gelecektir. Düstur edindii isim, her-

hangi bir kemal niteliini gerektiren isim olabilir. el-Hayy, el-Alim, el-

Kâdir, es-Semi’, el-Basîr ve el-Miirîd isimlerini örnek verebiliriz. Bütün

bunlar, murakabe ve haya isimleridir. Ölüm annda (bu isimler kar-

snda) onlar, zikir yaparken dünyevi amaçlardan (hangi ölçüde) arnm
olduklar halde bulunurlar. O amaçlar beeri yaratla yerleip insann

kendilerinden ayrlmasnn mümkün olmad eylerdir. Bu amaçlardan
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kurtulmann yegâne ilac, arzî olan ya da olmayan her varlkta Hakkn

yüzünü müahede ederek ‘huzur’ kazanmaktr.

(Can çekienin) düsturu nitelik (na’t) isimleri olabilir. Bunlar el-

Evvel, el-Âhir ve bu balama giren nispet isimleridir. Bu isimlerde o,

böyle isimlerle Rabbini zikretme esnasnda sahip olduu ‘görelilik’ (iza-

fet) bilgisine göre bulunur. Böylelikle -sfatlar kabul edenlerden ise-

onun bir varl olduunu veya olmadm bilir.

Baz insanlara can çekime annda tenzih isimleri tecelli eder. Ör-

nek olarak el-Ganî ismini verebiliriz. Bu isim ömrü boyunca insann

düsturu olmusa, o kii bu ismi müahede ediine göre onu karlar.

Acaba insan Hakk’ ‘bir eyden müstani’ olmas bakmndan zikretmi

midir? Ya da -bir ey akima gelmezden- tpk dier tenzih isimleri gibi

sadece Ganî ve Hamid (müstani ve övülen) diye mi zikretmi midir?

Baz insanlarn düsturu, Allah veya Hüvc (O) ismidir. Hüve, Ebu

Hamid gibi baz sûflere göre isimlerin en üstünüdür. Bir ksm ise,

‘Sen (Ente)’ ismini daha yetkin sayar. Bu görü, ‘Ey Hayy, Ey Kayyum!

‘Ey, senden baka ilah olmayan!’ ifadesi hakkndaki görüünde

Kettani’nin benimsedii düüncedir. Bir ksm, ‘Ben (Ene)’ zamirini en

üstün saymtr. Bu ise Ebu Yezid’in görüüdür. Zikri böyle olan biri

Ölüm annda, o zamir hakkndaki inancna göre bulunur. Bu inanç, s-

nrlama vehmi veya snrlamadan soyudanma eklinde olabüir. Bir ks-

m, tecrit ve tenzihin snrlamann ta kendisi olduunu düünmütür.

Bir snrlama olmakszn, bir eyi düünmek imkânszdr. Çünkü bir ey
‘dta olan’ veya ‘içte olan’ veya ‘dta ve içte olmayan’ diye düünülebi-

lir. Ya da o, o eyin kendisidir ve odan bakas deildir. Bütün bunlar,

snrlamadr. Çünkü her mertebe özü gerei bakasndan ayrmtr.
Öyleyse snrn baka bir anlam yoktur. Bu kadar açklama yeterlidir.

Yüz dokuzuncu ksm sona erdi





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ONUNCU KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ YETM YEDNC BÖLÜM
Mârifet Makamnn Bilinmesi

Marifet basamaklarnda yükselen

Nefsindeki nitelii görendir

Çünkü t? nitelik Bir’e delil

Bilgi ve mârifet arasndaki fark nedeniyle

Onun bir varlkta varl var ki

Hak onu gönderdi de yükümlü tutmad

O, bulunduu halde vaktin imamdr

Vakf (duran) bilmek ister onu

Hükümleri hikmetle iler

Yüce ve üstün mertebede

Bilmelisin ki mârifet, ilahi bir niteliktir. Fakat bu lafzdan gelen

(arif diye) ilahi bir isim yoktur. Çünkü mertebenin birlii, bir’i arar.

(Sûf) taifesine göre mârifet bir kanttr. Binaenaleyh amelden, takva-

dan ve sülükten meydana gelen her bilgi mârifettir, çünkü böyle bir

bilgi, kukunun giremeyecei keften doar. Teorik aratrmadan ger-
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çekleen bilgi ise öyle deildir. Öyle bir bilgi, kukuya ve hayrete açk

olduu gibi ona ulatran (bilgi) arac da bozukluktan kurtulamaz.

Bilmelisin ki, eyay zatyla bilmedii sürece kimse adna bilgi ger-

çeklemez. Bir eyi zatna ilave bir durumla bilen herkes, verisinde o za-

idi taklit eder. Eyay zatyla bilebilen ise sadece Birdir. Bir’in dnda-
kilerde eyay bilmek ve eyadan bakasn bilmek taklittir. Allah'n d-

ndaki eylerde bir eyi bilmek taklit yoluyla gerçekletiine göre, özel-

likle kendisini bilmede olmak üzere, Allah’ bilmede O’nu taklit etmeli-

yiz. Bunu söylememizin nedeni, Aliahin dndaki bir ey hakknda bil

ginin taklit ile gerçekleebilecek olmasdr. Çünkü insan bir eyi ancak

Allah’n verdii güçlerden biriyle bilebilir. Bunlar duyular ve akldr. O
halde insan, verisinde duyuyu taklit etmelidir. Duyu ise, bazen yanlr-

ken bazen iin kendiliindeki duruma uygundur. Ya da, zorunlu bilgi-

sinde veya inceleyiinde insan, akln taklit eder. Akl ise, fikri taklit

eder. Fikir bazen doru bazen bozuktur. Bu durumda fkr gücünün

eyay (doru bir ekilde) bilmesi dc tesadüfe kalmtr. O halde, sadece

taklit vardr.

Durum söylediimiz gibi olunca, akll insan Allah’ bilmek istedi-

inde, kitaplarnda ve peygamberlerinin dilinde kendisinden bildirdii

haberlerde Allah’ taklit etmelidir. Eyay örenmek istediinde ise,

güçlerinin verisiyle onlar (hakkyla) örenemez. O zaman, ibadetlerini

çoaltmaya çalmaldr. Ta ki Hak onun ‘duymas ve bütün güçleri’ ha-

line gelir. Bu durumda insan, bütün ileri Allah ile bilir, Allah’ da Allah

vastasyla bilir. Çünkü taklit, zorunludur. Allah’ Allah ile vc bütün i-

leri O’nunia bildiinde, bu konuda bir bilgisizlik veya kuku veya te-

reddüt ortaya çkmaz. Kukusuz kulana girecek ekilde dikkatini çek-

tim. Çünkü aklclar, bilgide taklit edilenler makamnda bulunurlarken,

aratrma, duyu veya akln verisiyle bilgin olduklarn zannederler. Her

gücün onlarn da bildii yanlglar vardr. Bununla birlikte onlar, ken-

dilerini suçlam ve duyu, akl ve fikrin yanld konular ile yanlmadk-

lar konular ayr deerlendirmilerdir. Kim bilir, belki hata saydklar

ey dorudur. Bu amansz hastal, bilinen her eyi -bakas ile deil-

Allah vastasyla bilmek ortadan kaldrabilir. Allah -ilave bir ey ile de-

il- zatyla bilendir. Öyleyse sen, Allah’n (kendini ve eyay) bildii bir

eyle (bildiinde) bilen adn alabilirsin. Çünkü bu durumda bileni

(Hakk) taklit etmisindir. O, cahil deildir ve bilgisinde kimseyi taklit
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etmez. Allah’tan baka birini taklit eden, hiç kukusuz, hataya açk biri-

ni taklit etmitir. Böyle birinin doruya ulamas tesadüfe kalmtr.

öyle diyebilirsin: Nereden bileceksin ki? Belki sen de bu taksimde

yanlm ve bunun farkna varamam olabilirsin. Nitekim sen de yapt-

n taksimde yanlam -akl ve fikir- taklit etmektesin.’ öyle deriz: Hak-

lsn! Fakat mutlaka birini taklit etmek gerektiini görünce, ‘peygam-

ber’ deniieni ve Allah’n kelam diye isimlendirilen eyi taklide döndük.

O’nun hakkndaki bilgimizi taklit ile elde ettik. Ta ki Hak ‘duyma ve

görme gücümüz’ oldu. Bu durumda eyay Allah vastasyla bildiimiz

gibi bu taksimi de Allah ile örendik. Böylelikle bizim onu taklitteki

isabetimiz tesadüfe kald. Çünkü biz öyle dedik: Akl veya herhangi bir

gücümüzün bir eyi kendiliinde bulunduu hale göre örenmesi tesa-

düfen olabilir. Yoksa, her durumda akl yanlr diye bir hüküm verme-

dik. Biz sadece akln yanl ile dorusunu ayrt edemeyeceimizi söyle-

dik. Hak bütün güçlerimiz olup bu esnada eya Allah vastasyla öre-

nildiinde, duyu güçlerindeki isabet, hatadan ayrr. te bizim vard-

mz bu görü, hiç kimse tarafndan inkâr edilemez, çünkü herkes bu-

nu kendinden bilir.

Bu durum sabit olunca, sen de Allah’n sana verdii emirlere ba-

lanmakla megul ol. Bunlar, sana emrettii itaatler, kalbine gelen ey-

lerde kalbini gözetmek, Allah’tan utanmak, O’nun snrlarnda durmak,

kendini O’na tahsis edip mertebesini tercih etmek gibi ibadetlerdir.

Böylece Hak bütün güçlerin olurken sen de yaptn i hakknda basiret

sahibi olursun. Sana tavsiye edeceimi ettim. Çünkü biz unu gördük:

Hak, kendisi hakknda akl kantlarn ve doru fikirlerin reddettii bir

takm eyleri bildirmitir. Bununla birlikte akl, haber verenin dorulu-

u için kantlar ortaya koymu ve onlara inanmann zorunlu olduunu

belirtmitir. Mademki taklit kaçnlmaz, sen Rabbini taklit et! Ayetini

tevil ederken, akim taklit etme. Çünkü akim o kelamn Allah’tan oldu-

umun doruluunu taklitte seninle hemfikirdir. Bu konuda sahip ol-

duun bilgiyi zedeleyecek bir itirazc yoktur. O halde tevilde akln tak-

lit etme. Onu söyleyen Allah’tan bilgisini örenmeye çal. Sonra onu

bilmede O’nun gibi oluncaya kadar, amel et! Bu durumda arif olursun.

Amaçlanan marifet ve doru bilgi budur. ‘Ona batl önünden veya ardn-

dan giremez.’
1™
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Bu husus sabit olunca, tekrar ehlinin bildii bu konudaki mutat

yönteme dönüyoruz. Çünkü dikkatini çektiimiz bu yöntem, bilinme-

yen bir yöntemdir. öyle deriz: {Haris b. Esed) el-Muhâsibi, marifetin

dört eyi bilmek olduunu söylemitir: Allah, nefs, dünya ve eytan

bilmek. Hz. Peygamber ise Allah’ bilmenin nefsi bilmeyle mümkün
olduunu belirterek öyle demitir: ‘Kendini bilen, Rabbini bilir.’ Ba-

ka bir hadiste ise, ‘Kendini en iyi bilen, rabbini en iyi bilendir’ demitir.

Böylelikle seni delil yapmtr. Baka bir ifadeyle nefsini bilmeni, Allah’

bilmenin delili yapt. Bu ise ya seni kendisini niteledii zat ve nitelikler-

le nitelemi olmas nedeniyle böyledir. Allah seni yeryüzündeki vekili ve

halifesi olarak yaratt. Ya da bu durum, senin ayrlmaz özelliin olan

‘varlnda O’na muhtaçlk’ nedeniyle böyledir. Her iki durumun birlik-

te olmas gerekir. Allah Teala ‘marifet’ denilen kendisini bilmek hak-

knda öyle der:
‘
Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve nejderinde göstereceiz

ki onlara ottun hak olduu görünür .’ 190 Allah bizi ufuklara yönlendirdi ve

ufuklar dmzdaki yerlerdir. Bunun yan sra kendimize de yönlendir-

di. Bu ise bulunduumuz ve kendisiyle olduumuz durumdur. Her iki-

sini birlikte örenince, Allah’ öreniriz ve O’nun ‘Hak’ olduu ortaya

çkar. Öyleyse Allah’n delil olmas daha yetkindir. Balangçta

nefslcrimizi incelemi olsaydk, dmzda kalan âlemi incelemenin -ki

ayette ‘ufuklar’ denilen ksmdr- Allah hakknda nefslerimizin ya da

ncfslcrimizdeki her eyin vermedii bir bilgiyi bize verip veremeyecei-

ni bilemezdik. Nefslerimizi incelediimizde, Allah hakknda ufuklar in-

celeyen kimse için gerçekleen bir bilgiyi elde ederiz. Bu noktada

(‘Kendini bilen Rabbini bilir
5

diyen) âri’yc gelirsek, o nefsin âlemin

hakikaderini topladn bilir. Böylelikle âri’ (Peygamber), hrsndan

kaynaklanarak, seni nefsine teksif etti. Nitekim Peygamberin bu hrs

için ayette
‘

size kar haristir
’'91

denilir, Nefsini bilmeyle daha yakn bir

delil elde eder, Allah’n bilgisine hzla ular, bu bilgiyle mutlu olursun.

(Peygamber nefsi zikrederken) Halt ufuklar zikretti. Bunun amac,

daha önce zikrettiimiz gibi, nefsinin vermedii Allah hakkmdaki bir

bilginin ufuklar aratrmann verebileceini zannetmekten seni sakn-

drmaktr. Bu nedenle seni ufuklara yönlendirmitir. Allah’a delili ufuk-

lardan örenince, bu kez döner kendine bakarsn! Bu durumda ise,

ufuklardaki aratrmann kazandrd Allah hakkmdaki bilgiyi nefsinde

bulursun. Bu durumda sana gelebilecek bir kuku kalmaz. Çünkü sade-
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ce Allah, sen ve senin dndaki âlem vardr. Sonra Allah âlem hakkn-

daki aratrmann nasl olmas gerektiini öreterek öyle buyurdu:

‘Rabbini görmedi mi, gölgeyi nasl uzatr? 192
‘Deveye bakmazlar m, nasl

yaratlm?191 9
Göklerin ve yerin melekûtuna bakmazlar m ?

5194 Her ayet,

senden kendisini incelemeni ister. Allah,
£
Bunda akll bir kavim için ayet-

ler vardr ,l9i buyurur. Baka ifadelerde ise ‘tefekkür edenler
5

,
‘duyanlar

5

,

‘anlayanlar
5

,
‘bilenler

5

,
‘iman edenler5

‘akl sahipleri
5

, ‘üstün akl sahipleri
5

gibi ifadeler kullanlr.

Allah’n âlemi farkl farkl yaratt malumdur. Böylelikle Allah,

kendisini bilmeye ulatran yollan çoaltmtr. Çünkü her tarz, Allah’n

kendisinde terkip ettii menzilini ve konumunu aamaz.peygamber ise,

seni kendine yönlendirdi. Bunun nedeni. Hakkn senin güçlerin olaca-

n bilmesidir. Böylelikle Hakk -bakasyla deil- kendisiyle bilirsin.

Çünkü Allah, ‘azizdir .

5

Aziz, ‘korusu saknlan5

demektir. Baka bin onu

elde edebilmi olsayd, korusu saknlmam, dolaysyla kendisi de ‘aziz
5

olmazd. Bu nedenle Hak, senin güçlerin oldu. Bu durumda O’nu

O’nun vastasyla bilip kendisine ulatnda, O’nu bilen ve kendisine

ulaan -bakas deil- Hak olur. Dolaysyla, izzet nitelii ortadan

kalkmaz. in gerçei de budur. Allah’ bilmenin kaps O’ndan açlr vc

bu zorunludur. Akl, O’nu tenzih eder, bütün açlardan ilikiyi keser.

Hak gelir, akl onaylar ve ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’ 196

der. Allah akl

dorulayarak bunu söyler. Çünkü akln gücündeki eyleri ‘O verdi .

5197

Akl bundan bakasn bilmez. Çünkü ben (der, Hak) ‘her eye yaratl-

n’ verdim.’
m Akl da eya arasndadr ve ona da yaratln vermitir.

Ayeti tamamlayarak
cOna hidayet etti

’ 199
der. ‘Açklad5

demektir. Büylece

Allah, Akln veya herhangi bir gücün vermedii bir eyi açklam, akim

kabul etmedii sahip olduu bir takm özellikleri zikretmitir. Akl bun-

lar iman ederek veya zorunlu olarak ihatas altna sokabilecei bir tevil-

le kabul edebilir ki bu zorunludur.

Allah’tan bir basirete sahip olmayan insann kurtulu yolu, tevil

etmemek ve (aklyla çelien) bütün bunlar O’nun bilgisine brakmaktr.

Kurtulu yolu budur. Hak, verilerinde bütün güçleri tasdik eder, çünkü

onlar, Allah’n kendilerine verdii eyleri ifa ederler. Geride ise Hak için

ve Hak yönünden baka bir zevk daha kalr ki, bunu Allah ehli bilebilir.

Onlar, Kur’an ve Allah ehli ve O’nun seçkinleridir. Onlar, Allah hak-

kndaki bütün inançlar benimser. Çünkü (bilirler ki) Allah'n her eyde
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bir yüzü vardr. Söz konusu yüz, o eyin hakikati demektir. böyle

olmasayd, O ‘ilah’ olamayaca gibi âlem de -Hak olmakszn- kendi

bana bamsz olurdu. Böyle bir ey imkânszdr. Öyleyse âlemdeki

bir eyde Hakka ait bir yüzün bulunmamas imkânszdr. te bu bilgiye

ulamak güçtür. Söz konusu bilgi, âlemde mudak anlamda hatann or-

tadan kalkmasna yol açar. Buna karn c

izaf hata’ ortadan kalkmaz. za-

fi hata, kartna ve mukabiline göre hatadr. Öyleyse burada söz konu-

su olan, karlkl hatadr, yoksa kart olmayan bir hata deil! Allah eh-

linden kâmiller, her eyi bamsz bir ekilde inceleyenlerdir. Ta ki Al-

lah'n her eye verdii ve teslim ettii yaratl görür. Sonra Allah'n

kullarna her eyin yaratlnn dnda (ayette dile getirdii) ‘açklanan’

eyleri görür. Böylelikle
c
s.onra hidayet etti

,M0 ayetinde geçen açklamay

balamna yerletirirler. Kâmil, her yaratlm Yaratcsnn verdii e-

kilde yerli yerine yerletirir. Böyle biri, yanlmaz ve asl ve ayrntlarda

genel anlamda hataya dümez. Düünürsen, her müçtehit asl ve fer

konularndaki içtihadnda isabet eder. Bu, daha önce dile getirilmiti.

Zikrettiimiz bu husus sabit olunca, öyle deriz: Bizim yolumuzda

marifeti inceleyince, onun yedi hususu bilmekle ilgili olduunu gördük.

Kastettiim, Allah'n kullarnn seçkinlerinin yürüdükleri yoldur. Birin-

cisi hakikatleri bilmektir ki ilahi isimleri bilmek demektir. kincisi Hak-

lan eyadaki tecellisini bilmek, Iiçüncüsü Hakkn yükümlü kullarna e-

riatn diliyle gelen hitabn bilmek, dördüncüsü varlktaki kemal ve ek-

sildii bilmek, beincisi hakikatleri yönünden insann kendi nefsini bil-

mesi, altncs bitiik ve ayrk âlemleriyle hayali bilmek, yedincisi ilaç ve

hastalklar bilmektir. Yedi meseleyi bilen kimse, ‘marifeti denilen eyi

elde etmitir. Bu kapsama Muhasibi ve bakalarnn marifet hakknda

söyledikleri de girer.

BRNC TÜR BLG

Hakikatleri Bilmek, lahi simleri Bilmek

Bu bilgi, dört ksma ayrlr. Birinci ksm, zara delildir ki özel isim-

dir. Bu isim kullanldnda -knama ve övgü göstermeksizin- isimlendi-
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rilenin zatndan baka bir ey anlalmaz. Bu ksm. Kitabnda ya da

âri’nin dilinde bize gelen isimler arasnda sadece ‘Allah’ isminde bul-

duk. Allah ismi, hakknda görü ayrl bulunan bir isimdir. kinci k-

sm ise, sfatlara delil olan isimlerdir. Bunlar, iki’ye ayrlr: Birinci tür

isimler; varl mümkün, akledilir niteliklerin varlklarn gösterir. kin-

cisi tür ise; dta varl olmayan izafi nitelikleri gösterir. Üçüncü ksm,

fiil niteliklerine delildir. Bunlar da, iki’ye ayrlr; açk ve kapal ksm.

Dördüncü ksm ise, - söz gelii- bir ekilde fiil niteliine, bir ekilde

tenzih niteliine delalet eden isimlerdir.

lahi isimlerin bilinmesi mârifetin ilk ksmdr. Bu bilgi, söz konusu

isimlerin delil olduu ve kendisi için getirildikleri eyi bilmekdr. Bu

bilgi de, taksim ettiimiz bu ksmlarda bulunur ve Allah izin verirse bu

bölümde onlar açklayacaz. simlerin özelliklerini bilmek ve bu ko-

nuda konumak da bu meseleyi bilen Allah ehline özgüdür. Çünkü bu

bilgide srlar açmak ve perdeleri yrtmak söz konusudur. lahi gayret,

bunlar izhar etmeye manidir. Allah ehli, bunu bilmelerine ramen,

isimlerdeki bilgilerini Allah karsnda kullanmazlar. Bunun kant u-

dur: Hz. Peygamber, isimleri en iyi bilen kimseydi. Allah da, bilgisinde

bu isimlerin özellikleri hakkndaki hüküm nedeniyle, o isimlerle kendi-

sine dua edene olumlu karlk venr. Kukusuz Peygamber, ümmeti

hakknda üzüntülerini kendi aralarnda yapmamas hakknda Allah’a

dua etmitir. Allah ise, onu böyle bir davrantan men ederek duasna

icabet etmemitir. Onun yerine baka bir ey vermi olsa bile, bu, baka

bir konudur. Hiçbir dua -sahibi cezalandrra bile- bütünüyle redde-

dilmez. Fakat özellikle (gerçeklesin diye) dua ettii ey reddedilir. Bu,

ismin özelliinin gerektirmedii bir konuda dua edilince böyledir. Al-

lah, konuyla ilgili özel bir isimle dua eden Bel’am b. Baura’nn Musa ve

kavmiyle ilgili yapt (bed-)duasn kabul etmitir. Bu durum 'Ona

ayetlerimizi verdik ve onlardan soyutland
’201 ayetinde dile getirildi. Ona

isimden ait olan ey, sadece ismin harfleriydi ve onlar söylemekle ye-

tinmiti. Bu nedenle, ayette ‘onlardan soyutlanmtr
’202

denildi. Onun

için isimler, giyenin üzerindeki elbise gibiydi. Bundan soyutlanmas ise,

ylann derisinden çkmasna benzer. Bâtnnda isim bulunsayd, haya ve

makam peygamberlerden birisine kar beddua etmekten onu alkoyar-

d. smin Özellii nedeniyle duasna olumlu karlk verilmi, cezaland-

rlm ve köpee benzetilmitir.
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Hz. Peygamber özel bir isimle dua edip onu kullanm olsayd, hiç

kukusuz, Allah onun isteine olumlu karlk verirdi. Bununla birlikte

biz Peygamberin öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini bilgisiyle insanla-

rn en bilgilisi olduunu biliriz. Buradan, onun duasnn (konuyla ilgili)

ismin özelliiyle yaplmadn ve Peygamber’in (Allah karsnda)

edepli davrandn anladk. Bunun nedeni, Allah karsndaki saygdr.

Çünkü Hz. sa’nn da dedii gibi, Peygamber Allah’n içinde neyin bu-

lunduunu bilemez. ‘Ben senin içindekini bilmem, Sen ise benim içimdekini

bilirsin’
203

der. Belki de, beddua ettii bu ite onun adna bir iyilik yok-

tu. Peygamberler, Allah’tan istedikleri hususlar dileklerine özgü olma-

yan isimle istemilerdir. Allah’n bilgisinde o ey hakknda bir memnu-

niyet var ise ve dua eden adna da onda bir hayr varsa, istenilen eye

olumlu karlk verilmitir. Böyle bir ey yok ise, dua edene dereceler ya

da günahlarnn örtülmesi gibi kefaretlerle baka bir bedel verilir. Sra-

dan insanlar veya insanlarn geneli bilir ki, ism-i a’zam diye isimlendiri-

len genel bir isim vardr. Bu isim, Ayete’l-kürsi ve Âl-i imran suresinin

bandadr. Hz. Peygamber onu bilse bile, belirttiimiz konuda o isimle

dua etmemitir. Dua etseydi, Allah isteine olumlu karlk verirdi. Al-

lah’n eya hakkndaki bilgisi geçersiz olmaz. Bu nedenle Allah, ehline

edep öretmitir ki bu da ilahi isimlerin bilgisinin bir yönüdür.

simlerin bir ksm, bileik harflerden oluur. Bir ksm ise Bale-

bekke ve Rahmâni’r-rahim gibi bileiktir. Bileik harflere örnek olarak

ise, tek bana er-Rahman ismini verebiliriz.

Bilmelisin ki, harfler -tpk doalar, madenler, hatta bütün eya gi-

bi- yalnzken kendilerine özgü niteliklere sahipken baka harflerle bir

araya geldiklerinde de bir takm (yeni) özellikler kazanrlar. Bileik hal-

deki özellikleri kendilerine ait deil, ‘toplamn birlii’ne aittir. Bunu an-

lamalsn! Böylece âlemdeki fail sadece birdir. Çünkü bu durum, lah’n

birliine delildir. O halde lah, bir ve eyay yaratmasnda ortaksz ol-

duu gibi ayn gerçek, var olanlara nispet edilen fiillere de yaylmtr.

Bu sayede var olanlar bileik olduklarnda kendilerinden çkacak fiiller,

toplamn birlii nedeniyle ortaya çkar. Her bir parça tek banayken

bütünün özelliinden farkl bir özellie sahiptir. ki veya daha çok ey

bir araya gelince, toplamn her parçasna ait olmayan bir sonuç meyda-

na gelir. Örnek olarak, mürekkebin siyahln verebiliriz. Siyahlk, top-

lamn birlii nedeniyle bütün unsurlardan meydana gelmitir. Hâlbuki
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her parça, tek bana ayn siyahl veremez. Ayn ekilde, kelimelerin

bileimi de harflerin bileimine benzer.

Buradan, tek bir harfin amelinin olduunu örenirsin. Fakat bu

durum, kasta baldr. Nitekim Arapça’da n harfi, duyanda bir eyin

onu geri götürmesi eklinde bir etki yapar. n tek harftir. Kaf ise, nef-

sinin bir eyden geri kalmas duygusunu verebilir. Ayn harfi, tek bir

harf olmakla birlikte, duyduunu anlamay ifade eder. Kün (ol) sözü

ise, harflerin fiili ve etkisi deil, bir kelimenin fiili ve var editeki özelli-

ini gösterir. Bununla birlikte bu sözün bir takm artlar vardr ki. Al

lal ehli Allah’n karsnda o artlar yerine getirir. Böylelikle (kün sö-

zünü Allah’a brakarak) onun fiildeki bedelini ‘bismillah’ saymlardr.

Allah’n Peygamberi Tebük savanda onu kullanm, daha önce veya

sonra böyle bir ey ondan duyulmamtr. Bu davranyla Hz. Pey-

gamber, sahabenin büginlerinc bu konudaki bu tarz srlar bildirmek is-

temitir. Bu bölümde zikredeceimiz husus, ilahi isimlerin ksmlar

hakknda söylediklerimizi bilmeyle ilgili olarak, zat isimleridir. Bunlar,

özel isimler gibidir. Bu isimlerden Kitap veya Sünnette ‘Allah’ isminden

baka bir ismin olup olmadn bilmiyorum. Bu, Allah isminin bir

kökten türetilmi olduunu reddedenlere göre böyledir. Sonra, bu is-

min bir kökeni var ise, acaba isimlendirilen adna bu amaçlanm mdr,

amaçlanmam mdr? Nirekim bir ahs özel isim yoluyla ‘Ra-yezid’

(Yezid) diye isimlendirilebilir. Bu isim ‘art’ anlamndan ve artmak

demek olan bir fiil olabilir. Fakat biz kiiyi bedeninde ve bilgisindeki

art ve gelime nedeniyle böyle isimlendirmedik. Sadece onu tanyalm

ve kendisini çarmak isteyince çarabilelim diye böyle isimlendirdik,

isimlerin bir ksm bu ekilde vaz’îdir. Böyle söylendiklerinde bütün

isimler, özel isim haline gelir. Öte yandan isimler övmek için -övgü

isimleri iseler- kullanldklarnda, gerçekte niteliklerin isimleri olurlar.

Nitelik, varlnn nitelenende bulunmasn gerektirir, çünkü nitelik,

kendi bana var olmaz ve kendine ait veya izafi bir varl yoktur.

Onun dta varl yoktur. Öyleyse nitelik övgü, knama veya medh yo-

luyla kendisiyle nitelenene iaret eder. Kur’an’da yer alan ilahi-güzel

isimler böyle gelmitir. Bunlarn hepsi, anlam bakmndan Allah’n za-

tn niteler. Allah keümcsi ise lafzn vazedilmesi yoluyla O’na iaret

eder. O halde Allah isminin zat için özel bir isim olduu aikardr ve
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türeme kastedilmemitr. Bununla birlikte baz Arapça bilginleri bu

isimde bir türeme kokusu bulunduunu söyleyebilir.

Zamir isimlerine gelirsek, bunlar, hiç kukusuz zata iaret ederler

ve türetilmemilerdir. Örnek olarak hüve (o), bu, ben, biz, sen, ‘innî

(kukusuz ki ben)’ ifadesindeki y (ben), ‘inneke (kukusuz sen)’ ifade-

sinden k (sen, seni) gibi zamirleri verebiliriz. Hüve (o), üçüncü tekil

ahs zamiridir. Zamirler Hakka özgü deildir. Onlar, gizli herkese ait-

tir. Bu yönüyle zamir, daha önce kendisinden söz edilen görünmeyenin

zatn gösteren sözlerdir. Böyle olmazsa, zamir kullanmann anlam
kalmazd. Bu nedenle, kendisini zikretmezden önce gizleme ancak iirin

zorunlu klmas nedeniyle olabilir. air vezinde zorda kalnca böyle bir

yola bavurabilir. öyle bir msra vardr:

Rabbim onun hayrm versin, Adiyy b. Hatem’in

Burada önce zamir zikredildi (onun). Çünkü air öyle demek isti-

yor: Rabbim, Adiyy b. Hatem’n iyiliini versin. air, vezni tutturama-d için zamiri öne almtr. Zamirlerden birisi de ‘za’ harfidir. Bu ia-

ret zamirlcrindcndir. Örnek olarak,
‘

zalikûmullah (ite Rabbiniz Allah

O’dur)
52M

ifadesini verebiliriz. Baka bir zamir ‘

bana ibadet et, benim için

namaz kl™ ayetinde geçen iyelik zamiridir. Ayn ekilde ‘sen
5

,
‘seni

5

gi-

bi zamirleri verebiliriz. Bunlar,
‘
Sen onlarn üzerinde gözetici idin™ aye-

tinde geçer. Biz, bizi, bize gibi zamirler de bu kapsama girer. 'Onu biz

indirdik
52" 7 Ayn ey, ikinci tekil ahs zamiri için de geçerlidir.

‘

Sen aziz

ve hakimsin.™ Bütün bunlar, zamir, iaret ve kinaye isimleridir. Bunlar,

gizlenen, hitap edilen, iaret edilen, kinaye edilen eylere gönderme ya-

par. Bununla birlikte özel isim deillerdir. Fakat onlar, delil olmada

özel isimlerden daha güçlüdiir, çünkü özel isimler niteliklere muhtaçtr.

Bunlar ise, onlara muhtaç deildir. Her bir kelimenin kendilerini zikre-

dite bir sonucu vardr.

Allah ehli olan zevk sahiplerinden kimsenin bu yolda sâlikler için

zikirde ‘O (hüve
)

5
zamirinden bakasna dikkat çektiini görmedik. Bu

zamiri ‘seçkinlerin seçkinlerinin zikri
5 saymlardr. Çünkü bu zamir,

onlara göre ilk konuluunda (vaz
5

) ‘Allah
5 isminden daha çok bilinir.

Çünkü o, özel olarak -herhangi bir türeme olmakszn- hakikate delalet

eder. Allah eldi, o zamirini dier zamir ve kinayelere üstün tutar. Bu-

nun nedeni, onun hakikatinin bilinmesinden uzak üçüncü ahs zamiri
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olmasdr. Onlar öyle demitir: Hüve, sadece Allah’n bilebildii hüvi-

yete iaret eder. Böylelikle onlar bu görüe dayandklar gibi özellikle

Allah’n kendisini bilmediini zanneden bir grup da böyle düünmütür

ki, Allah, böyle bir eyden münezzehtir. Bu grup zikirde hiivc’dcn ba-

ka bir zamirin mertebede daha yetkin olabileceini bilememitir. Buna

örnek olarak, ‘innî’ ifadesinden y (beni, ben) veya ‘nezzelnâ (biz indir-

dik)’ ifadesindeki
c

nâ (biz)’ gibi bileik zamirleri verebiliriz. Bütün bun-

lar, zikrederken -ârif için deil- sâlik için hüve’den üstündür. Ariflerde

ise hüve’den daha üstün bir zikir yoktur. Ayn ekilde bunlar, ikinci a-

hs zamirlerinden de üstündür. Örnek olarak, ‘seni’, ‘sen’ gibi zamirleri

verebiliriz. Çünkü sadece Allah kendinden söz ederken ‘beni’, ‘ben’ ve

‘biz’ diyebilir. Bu zamirleri Allah ile söyleyen kii ise ‘Allah zikri en bü-

yüktür
’2W diyen kimsedir. Bunun neticesi ise daha büyüktür. Çünkü zik-

rin deeri, zikredenin bilgisinin büyüklüüyle ölçülür. Allah’tan daha

bilgili yoktur. Dier zamirler ise -o, bu, sen gibi- iaret edilen varln

özelliklerindendir. Bunlar da, hüve’den daha üstündür. Bununla birlikte

Allah ehlinden kimse, bunlarla zikretmeyi âdet edinmemitir. Hâlbuki

onlar, hüve zamiriyle zikri âdet edinmitir. Onlar bu zamirlerle zikir

yapmaktan zevkin olmay m engelledi, bilmiyorum! Bu, daha yalan

bir sebep gibi görünüyor, çünkü onlar bu zamirleri zikir yapmamtr
(dolaysyla zevkleri de yoktur).

öyle denilebilir: ‘Bu zamirler snrlama gerektirir?’ Biz de öyle

deriz: ‘Bu durum bütün zamirlerde geçerlidir. Biz, özel tarzdaki bir hu-

zur ile birlikte, bütün bunlarla zikretmeyi kabul ediyoruz. eriatta bu

konudaki görüümüzü destekleyen ifadelerden biri Hz. Peygamber’in

‘Allah kulunun diliyle ‘Allah kendisini öveni duydu’ der’ hadisidir. Kut-

si bir hadiste ise ‘Ben onun duymas, görmesi, dili, eli, aya olurum’

denilir. Hak biz, ben, beni gibi zamirlerle konuandr. Biz de O’nu bu

zamirlerle O’nun yerine ya da O’nun kendisiyle zikrederiz. Çünkü be-

nim dilimle bunlar söyleyen O’dur. Binaenaleyh böyle bir zikir, daha

huzurlu ve gösterdii eyi daha açklaycdr.

Bu isimlerin, yani zamirlerin fiilde (tesir) baz özellikleri vardr. Al-

lah ehlinden kimsenin hüve’nin dndaki zamirlerin bu tarz özelliklerini

bildiini görmedim. Sen ‘o’ dediinde, o olur. ‘O’ derken ‘o’ olmazsa, o

senin ‘o’ deyiinde olur. Dier zamirlerin isimleri dc böyledir. Bunu

bilmelisin! Çünkü bu, Allah’ bilmenin srlarndandr. Allah ehlinden
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kimse, bunun farkna varmam veya buna dikkat çekmemitir. Bunun
nedeni, (ilahi mertebe hakkndaki) gayret, cimrilik veya bununla ilgili

korkudur. Korku, bu isim söylendiinde Allah’n kendisinde yaratmay

izhar etmesinden dolay kuldan ortaya çkacak çekinmeyle ilgilidir.

Çünkü onu kulunun dilinde söyleyen Allah’tr. Bunun ayetten delili u-
dur: Vna üfler ve benim iznimle ku olur.’

110 Allah’n kulun hüvc’yi söy-

lemesi esnasnda yaratmas, bu esnada özel bir mahzarda zuhuru de-

mektir. Çünkü O’ndan bakas zuhur etmez vc hüve’yi ancak O der.

Öyleyse Allah, kendisini izhar etmitir. Allah Zâhir-izhar ede, Bât-
bâtn brakan, Aziz-izzet veren, Zengin-zengin edendir. Bu isimle bu

zikrin srrna dikkatini çektim. Dier zamir, iaret ve kinaye isimlerini

de bu esasa göre alrsn. Fakat kimin zikrettiini, nasl zikrettiini ve

kimden ve kimle zikrettiini örenebilmek için, temizlik, huzur, edep

ve bu konulardaki bilgi zorunludur. Allah, O’nun için ve senin için, zik-

redenlerin en hayrlsdr.

ikinci ksm ise, ilahi isimlerin ilmidir. Bu ksm, ikiye ayrlr: Bi-

rincisi, mana sfatlarnn isimlerini bilmektir. Örnek olarak, el-Hayy is-

mini verebiliriz. Bu isim, hayat ve bilgiyle nitelenen zatn bulunmasn

gerektirir. Bilgiyle nitelenen ise, bilen diye isimlendirilir. Kudret özelli-

iyle nitelenen kadir, iradeyle nitelenen mürid diye isimlendirilir. Öte

yandan duyma, görme ve konuma özelliiyle nitelenen, duyan, gören

vc konuan diye isimlendirilir. Bütün bunlar, nitelenenle var olan an-

lamlardr. Ya da farkl bir isimlendirmeyle nispetler de diyebilirsin. Bu

niteliklerin kendileriyle nitelenende bir takm hükümleri vardr. simler,

bilgi ya da kudret diye isimlendirilen nitelikle nitelenen zat gösterseler

bile, onlarn kendi aralarnda bir takm mertebeleri vardr. Söz gelii

bilginin kendisinde bulunduu kii Alim, Aliarri, Alîm, Habîr, Muhsi,

Muhit diye isimlendirilir. Bütün bunlar bilgiyle nitelenenin isimleridir.
A

Fakar Aüm’in anlam. Alîm ve Habîr’in anlamndan farkldr. Bu isim-

den Alim’dcn anlalmayan bir anlam anlalr. Çünkü Alîm, mübalaa

bildirirken Alim isminden anlalmayan bir anlam bildirir. Çünkü bili-

nenlerden herhangi bir eyi bilen kimse Alim diye isimlendirilirken alîm

ve allâm bilgisi pek çok eye iliene verilen bir addr. Habîr ismi ise,

denedikten sonra örenen kimsenin ismidir. Allah Teaia öyle der: ‘Sizi

deneyeceiz, ta ki örenelim.’211 Muhsi ismi de bir açdan bilinenleri snr-

lamayla ilgilidir. Bu ismin anlam bilgiyi talep eden özel bir ilimedir.
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Mht isminin ilgisi de özeldir. Bu, bilinenlerin zatlarndaki, resimdeki

(betim) ve lafzdaki hakikadcrini, bunlarn arasndan sonlu ve sonsuz

olanlarn bilmeyle ilgilidir. Sonsuz olan Muhit ismi, sonsuz olarak

bilmi ve ihata etmitir. Burada, bilgi sahiplerinin büyük ksmnn aya
kaymtr. Kadir, Muktedir, Kahir gibi bütün nitelikler de böyle deer-

lendirilir. Bütün bunlar kudret nitelii gerektirir. Kendilerini talep

eden nitelik bir olsa bile hepsinin arasnda fark vardr. Kahir, direnenin

karsnda bulunurken Kahhâr pek çok direnenin karsnda bulunur.

Kadir ise, dta yok olmakla birlikte, etkiyi kabul edenin karsndadr.

Bu durumda onda bir tur imtina vardr ki, bu, sorunlu bir meseledir.

Çünkü var olmasndan öce yokluun mümkünü geçmesi, irade edilen

i deildir. Ya da bu, mümkün adma zât bir nitelik deildir. Bu bir so-

rundur ve örenilmesi gerekir. Muktedir, kudretin güç yetirilene

(makdur) ilimesi esnasnda ortaya çkan bir isimdir. Çünkü bu isim,

tpk Muktesip ve Kâsib isimlerinin ilikisi gibi, fiilini kudretin güç yeri-

rilenin varlm yaratnda gösterir.

simler arasndaki fark ortaya çkmtr. Hepsini tek bir nitelik talep

edebilirken, farkl açlardan talep eder. Çünkü âlemde e anlamllk

(müteradiflik) yoktur. Çünkü bu bir tekrardr. Varlkta ise ilahi geni-

likle çeliecei için, genel anlamda tekrar yoktur.

eriatta sözle ilgili e ekûr ve el-Mücîb isminden baka ilahi isim

bulamadk. Kelam lafzndan da bir isim bulamadk. Bildiim kadaryla,

irade sözünden türetilmi bir isim yoktur. u var ki, anlam bakmndan

O’nui isimlerinden birisi de fil-simlerdir. Allah öyle der: ‘0 dilediini

yapandr '2 ' 1 Bu ismin tasavvur edilmesi güç bir balam vardr. Bu ise,

O’nun iradesinin söz söylemesidir. Onun sözü fiillerden olmad gibi

yok olan (ademî) bir nispet veya özellik de deildir. Ayn ekilde bu

isim kudrette tasavvur edilir. Çünkü Hakkn kadir olmas, kullarn di-

ledii ekilde konuturmas demektir. Burada örenilmesi gereken bir

bilgi vardr. öyle ki: Allah iradesinin (bir eye) ilimesini zaman hük-

mü altna sokarak ‘ne zaman ki (izâ)’ -ki bu bir zaman kipidir- edatn

getirmi ve öyle demitir: ‘bir eyi irade ettiimizde ona sözümüz

oVdur .

1213 Bununla birlikte zaman da irade edilmi olabilir ve bu durum-

da ‘ne zaman ki’ ifadesi anlamn yitirir, çünkü zaman henüz var olma-

mtr ki onun bir hükmü olabilsin. Bu bilgi, ilahi isimlerin srl bilgile-

rindendir.
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Bilmelisin ki, Allah ehlinin O’nun isimlerindeki dayanaklar, kitap-

larnda veya resullerinin dilleriyle kendisini isimlendirdii eylerdir. Bu

isimleri türetilmi anlamyla veya övgü anlamnda ele alsaydk, say ba-

kmndan snrlanamazlard. Allah öyle der: ‘Güzel isimler O’nundur.’214

Sahih bir hadiste ise öyle denilir: ‘Allah’n doksan dokuz ismi vardr,

onlar ezberleyen cennete girer.’ Doru bir yoldan, bu isimleri tam sap-

tâyamadk. Bu konudaki bütün hadisler sorunludur ve onlardan doru

(bir bilgi) çkmaz. Kef yoluyla bizim veya -her kim adna gerçeklerse-

bakalar adna meydana geleni ise -kendimiz onlarla dua etsek bile-

herhang bir kitaba yazmadk. Böyle yapmak, Allah’a iftira edenlerin iç-

lerinde bir bozulmaya yol açard ki, zamanmzda bu insanlar çoktur.

Eserini incelediimizde, hiç kimsenin bu isimlerle Hafz Ebu Muham-

med Ali b. Saîd b. Hazm el-Farisî kadar ilgilenmediini gördük. Onun

ulaabildii son nokta ise esma-i hüsna’dan (güzel isimler) zikredecckle-

rimdir. Sahili kaynaklardan bize aktarabildikleri bunlarla snrldr. Bu

kayna bize Ali b. Abdullah b. Abdurrahman el-Feryani, Ebu Mu-

hammed b. Abdulhak b. Abdullah el-Ezdi el-bilî’den, ona da

Abdulhak icazet ve duyma yoluyla Ebu’l-Hasen ureyh b. er-Ruaynî, o

da Ebu Muhammed Ali b. Hazm el-Farisi’den aktarmtr. öyle der:

‘simler Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’in sahih hadislerinden çkartlr.

Bu hadislerin saym bize u ekilde ulamtr: Allah, er-Rahman, er-

Rahim, el-Alîm, el-Hakîm, el-Kerim, el-Azim, el-Halim, el-Kayyum,

el-Ekrem, es-Selâm, et-Tewâb, er-Rab, el-Vehhab, el-Akrab, es-Semi,

el-Mücîb, el-Vâsi’, el-Aziz, q-âkir, el-Kâhir, el-Ahir, ez-Zâhir, el-

Kebîr, el-Habîr, el-Basîr, el-Gafur, e-ekûr, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-

Cebbâr, el-Miitekebbir, el-Musavvir, el-Berr, el-Muktedir, el-Bârî, el-

Alî, el-anî, el-Veli, el-Kavî, el-Hayy, el-Hamîd, el-Mecîd, el-Vedûd,

es-Samed, el-Ehad, el-Vâhid, el-Evvel, el-A’lâ, el-Müteâl, el-Hâlk, el-

Hallâk, er- Rezzak, el-Hakk, el-Latîf, er-Raûf, el-Afüvv, el-Fettâh, el-

Metîn, el-Mübîn, el-Mü’min, el-Cemîl, er-Refîk, el-Müs’r, el-Kâbz, el-

Bâst, e-âfi, el-Mu’tî, el-Mukaddim, el-Muahhir, ed-Dehr.

Ebu shak’a vanneaya kadar, nesilden nesile pirlerimizden aktarlan

isimler bunlardr. Kur’an’dan örendiimiz ve izafeli gelen baka isim-

ler de vardr. Bunlar, bize göre isim iken, ona göre isim deillerdir.

Ayn ey hadislerde de geçerlidir. Allah’n isimlerini gerçekte örenmek

isteyen kimse, ‘Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsmz,1,s
ayetini incelemeli-
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dir. Gerçekte varlkta sadece Allah’n isimleri vardr. Fakat yaratklarn

gözleri onlarn bilgisinden perdelenmitir. Bu balamda koruyucu olan

Allah'tr, bakas deil! Öyleyse korumada vasta olan her ey ile perde-

lenen Allah’tr. Allah ‘gökleri ve yeri yaratandr
’1 '6

ya da ‘melekleri elçiler

yapan’, ‘geceyi dinlenme yapandr’, ‘yeryüzünde halife yaratandr’, ‘gök-

lerin ve yerin nurudur’, ‘gökleri ve yeri ayakta tutandr.’ Allah çok sab-

redendir, tövbeyi kabul edendir, hesab hzla görendir, azab iddedi

olandr, dereceleri yükseltendir’, ‘Ar ve miraçlar sahibidir.’ Seni yola

sevk ettim. Bular, manalara, nispedere ve el-Evvel, el-Ahir, el- Zahir, el-

Bâtn gibi izafederc delalet eden nitelikler ksmdr.

Üçüncü ksm ise fiil isimleridir ki, bunlar açktr. Örnek olarak

Musavvir ismini veya ‘Allah tuzak kurdu
’217

gibi ifadeleri verebiliriz. Bü-

tün fiil isimleri irade isimleridir.

Dördüncü ksm. Mümin, Rab gibi Allah’n kullarla ortak olduu

isimlerdir. Mümin, dorulayan ve güven veren demek iken Rab sahip

anlamna geldii gibi slah eden, efendi, mürebbi ve sabit olan demek-

tir. Öyleyse ilahi isimlerden birisini örenince, onun hangi mertebeden

olduuna bakmalsn! Sonra onu mertebesinde brakarak, genel olarak

mertebenin dna çkarmamalsn. Her ismin bütün niteliklerin ait ol-

duu zata delil oluundan habersiz kalma! Bunu bilirsen sen de ‘çokluk-

ta hakikati bir’ olan olursun. Sen de ‘bir-çuk’ olursun. Çünkü mertebe

ve hakikatler, sfatlar olduklar kimse adna isimleri talep eder. Sen de

onlarla dua ettiinde, Allah’n mertebelere ve hakikatlere bir inayeti ol-

duunu örenirsin. Bu mertebelerin hükümlerinden Allah’a isimler ve-

rilmi, zatn onlarn hükümlerinin mahalli yapmtr. Söz gelii hilim,

bu hükmün kendisinden ortaya çkt kimseye akledilir bir anlamn ve-

rildii bir niteliktir. O, cezalandrmaya ve balamaya gücü yeterken

hilim gösterir. Kerem mertebesinin de akledilir bir anlam vardr ve bu

anlamdan kendisinden kerem ortaya çkana isim verilir. Bu isimlere ör-

nek olarak Kerim, Muti, Cevad, Mün’im gibi isimleri verebiliriz. Bütün

isimleri iaret ettiim ekilde ele almal ve mertebelerinin dna çkar-

mamaksn. Bununla birlikte Allah’n isimleri içerisinde bir e anlamllk

veya hepsinin birbirine zt olduunu da düünme! te Allah ehline ait

marifetin ilk ksmn ksmî bir ayrntlandrmayla birlikte özet olarak

sana açkladk. Bunu anla!
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KNC TÜR BLG

Tecelli lmi

Bilmelisin ki, ilahi tecelli süreklidir ve üzerinde perde yoktur. Fakat

o olduu bilinemez. öyle ki: Allah âlemi yarattnda, yokluk halinde

ona sözünü duyurdu. Bu durum ‘ol’ ifadesinde geçer. Alem Allah’a gö-

rünür iken bu esnada Hak âleme görünmüyordu. Çünkü mümkünlerin

gözleri üzerinde bir yokluk perdesi vard -o kadar-. Dolaysyla onlar

varl idrak edemiyordu ve onlar madumdu. Bu durumda (Hakku ya-

ratmas) tpk karanl kaçrtana benzer. Ik bulunduunda karan-

lk kalamayaca gibi yokluk ve varlk ilikisi de böyledir. Allah yokluk-

taki hakikatlere -imkân ve (varl) kabul etme istidatlar nedeniyle- var

olmay emrettiinde, ne olduunu görmek üzere komular. Çünkü on-

larn kuvve hallerinde -varlk bakmndan deil- sübut yönünden duyma

gücü olduu kadar görme gücü de vard. Mümkün var olduunda,k
ile kuatlr ve karanlk kalkar. Bu durumda mümkünün gözü açlr, var-

l ‘srf iyilik’ olarak görür. Bu durumda onun mahiyetini örenemedi-

i gibi kendisine var olmay emreden olduunu da bilememitir. Bunun

üzerine tecelli, ona gördüü ey hakknda bilgi vermitir -yoksa varl
verenin o olduunu bildirmemitir-. Ik ile kuatlan mümkün soluna

dönmü ve yokluu tam olarak görmütür. Meer ki yokluk ondan ç-

kyormu! Bu durum, k karsnda bulunan ahstan oluan gölgeye

benzer. Bunun üzerine ‘bu nedir?’ diye sorunca,k kendisine sandan

öyle cevap vermi: ‘Bu sensin. Senk olsaydn, gölge çkmazd. Ben

isem ve onu ortadan kaldrrm. Senin sahip olduun k, benim

karmda bulunduun için kazanlmtr. Böylece ben olmadm ö-
ren. te ben, gölgesiz m, sen ise -mümkün olduun için- kark
ksn. Bana nispet edilirsen, seni kabul ederim. Yoklua nispet edilir-

sen, o da seni kabul eder. Sen varlk ve yokluk arasnda olduun gibi

iyilik ve kötülük arasndasn. Gölgenden yüz çevirirsen, imkân halinden

yüz çevirmi olursun. Bu durumda ise beni tanmaz ve bilemezsin.

Çünkü senin ilahn, Rabbin vc yaratann olduum hakkndaki yegâne

delilin mümkün olmandr. Bu ise, senin gölgeni görmendir. Bütünüyle

kendi nurundan yüz çevirirsen ve sürekli gölgeni görürsen, onun imkân
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hâlinin gölgesi olduunu bilemeyerek imkânszn gölgesi olduunu

zannedersin, imkânsz ve zorunlu ise, her yönden birbirinin zdddr.

Ben seni çarrsam bana icabet edemez ve beni duyamazsn. Çünkü

senin gördüün ey, benim davetim karsnda seni sarlatrr. Öyley-

se, seni gölgenden habersiz klacak ekilde bana bakma. Aksi halde, ben

olduumu iddia eder ve bilgisizlie düersin. Gölgene benden habersiz

kalacak ekilde de bakma! Bu durum seni sar yapar ve niçin yaratld-

n bilemezsin. Öyleyse bazen gölgene bazen bana bak. Allah’n senin

için iki göz yaratmasnn nedeni, biriyle beni dieriyle gölgeni görülen-

dir. Allah sana olan ihsanm zikrederken öyle der: ‘Onun ifa gözü, bir

dili ve dudaklar yok mudur. Ona iki yol gösterdik.”'* Yani ona iki yolu

açkladk. Birincisi k, dieri gölge yoludur. ‘Ya ükreder ya nankör

olur.”'
9 Çünkü imkânsz yokluk, bir karanlktr. Mümkünün yokluu

ise, karanl olmayan bir gölgedir. Bu nedenle gölgede varlk rahatl

vardr.

Bilmelisin ki, varlk ile nitelendiinde ve bu nurla çevrelendiinde,

mümkün adna gerçekleen ilk tecelli, karanlk bedenleri olmayan nura-

ni ruhlara dönük tecellidir. Fakat bu ruhlar da mümkün olmalarndan

kaynaklanan gölgeye sahiptirler ve bu gölge sürekli kendilerinde bulu-

nur. Bu ruhlar kendisiyle boyandklar ölçüde nur olmu olsalar bile,

imkândan kaynaklanan gölge kendilerine sürekli elik eder. Bu gölge

onlarn üzerinde gözükmez, fakat hükmü süreklidir. Bu mertebe, Hz.

Peygamber’in bir duasnda ‘Allah’m beni nur yap!’ derken ulamak is-

tedii mertebedir. Bundan sonra ise yaratc (ibdaî) tecelli gelir. Bu te-

celli, baz nurani ruhlara bu yaratc ruhlara ait baka bir tecelli kazand-

rr. Bu tecelli esnasnda bütün mertebeler örenilir. Bu mertebelerden

nurlar âleminde karanlk, latif, kesif, basit, bileik cevherler arazlar, me-

kânlar, zamanlar, izafeder, keyfyeder, nicelikler, konumlar, failler, edil-
A

genlikler gibi kyamete kadar olacak bütün eyler örenilir. Alemin bü-

tün türleri ve varaca cinsler, iki yüz yetmi alt bindir. Bu say, üç yüz

altmn kendisiyle çarplmas ve yetmi sekiz binin eklenmesiyle ortaya

çkar. Üç yüz altm ise, lk Akl’n bilgisidir. te bu, yaratc edilgen-

dir. Ondan önce geleni ise, sadece Allah bilebilir.

AJbl bu tecelliden bu mertebeleri örenir. Bunlar onun ilimleridir

ve bildikleri arasmda tümel nefsin kendisinden çkmas da vard. Tümel

nefs, ortaya çkan ilk edügen olduu gibi kendisinden ortaya çkt akl
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ile kendisinden ortaya çkan arasnda kark bir halde bulunur. Tümel

nefsin kendisinden ortaya çkt ey kt. Tümel nefsten ortaya çkan

ise karanlk, yani doadr. Böylelikle nefsin gölgesi, doaya bakan d
tarafnda ortaya çkmtr. Fakat kendisinden çkan gölgesi kesif cisim-

lerden uzad ekilde uzamamlar. Tümel nefste akla ait zikredilen bü-

tün bilgiler nakedilmitir. Onun Allah’a dönük özel bir yönü vardr ki,

bu yönü akl bilemez. Söz konusu yön, Allah’n yaratlm her eyle ara-

sndaki srrdr. Onun ilikisi bilinemeyecei gibi dile de gelmez ve hiç-

bir yaratlm varln inkâr edemez. Bu özel yön, bilinen-bilinme-

yendir. Baka bir ifadeyle bu yön, eyann varln koruyan ‘eyann

içindeki’ tecellidir. ‘Eyaya dönük’ tecelli ise, bir takm halleri yok eder-

ken baka bir takm halleri var eder. Araz ve haller Allah’n dndaki

her eyde bu tecelliden var edilir. Sonra O’nun isimlerin toplamnda bir

tecellisi daha vardr. Bu tecelli ise, âleme miktarlar, mekânlar, ölçüleri,

vezinleri, eriatlar verir. Ksaca cisimler âlemi, ruhlar âlemi, lafz ve ra-

kam harfleri âlemi ile hayal âlemine yaraan eyleri bu genel tecelli ve-

rir. Sonra, O’nun izafet isimleri içinde özel bir tecellisi daha vardr. Ör-

nek olarak ‘Yaratan’ (halik) ve benzeri isimleri verebiliriz. Bu sayede

âlemde türeme, çoalma, edilgenlikler, bakalamalar ve nesepler orta

çkar. Bütün bunlar, bu tecelliyi idrake engel perdeleri tayan zatlarn

gözlerindeki perdelerdir. Bu tecelli, onlarn varlklarn izhar eder. Bu

kadaryla fiiller sebeplere nispet edilir. Onlar olmasayd, kef ortaya ç-

kar ve meçhul kalmazd. Fakat Allah ‘Allah nezdinde söz deimez’220
de-

mitir.

Bilinene aykr bir ey gerçeklemez. Tecelli nedeniyle a’yân-

sâbite’nin hali sübuttan varla doru bakalat gibi varlklarda bir

halden dierine intikaller yine tecelliyle gerçekleir. Bu ise, tecelli otori-

tesi alnnda ezilmek demektir. Dolaysyla iki zt etki tecelliye aittir: Siler

ve sabit klar, yok eder ve var eder. Allah bunu ‘Rahbi daa tecelli edince,

onu parça parça etti
'221

ayetinde dile getirmitir. Da sabidik halinden

korku ve parçalanma haline tamtr. Hz. Peygamber kefin dorula-

d bir hadiste öyle der: ‘Allah bir eye tecelli ederse, o ey O’nun kar-

snda huu eder.’ Allah sürekli tecelli eden olduuna göre, bakala-

malar zahirde, bâtmda, gaybde ve ehadetre, duyulur ve akdedilirde sü-

rekli görülür. Öyleyse Hakkn ii tecelliyken varlklarn ii bir halden

dierine yer deitirmeyle bakalamadr. Bazlarmz bunu bilirken bir
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ksmmz bunu bilemez. Bir ksmmz herhalde O’nu bilirken O nu

bilmeyen her durumda inkâr eder. Sahih bir hadiste Peygamberin öyle

dedii aktarlr: ‘Her durumda hamd Allah’adr.’ Peygamber, her du-

rumda Allah’ övmütür. Çünkü tecellisi nedeniyle bütün halleri veren

O’dur. Bundan daha aç ise, hadler uyulansa ve inkâr edilmesi gere-

ken ey inkâr edilse de gerçekleen eydir. Çünkü bakalamay inkâr

eden ‘Göklerde ve yerdeki herkes O’ndan ister. O her gün bir itedir
’221

(aye-

tini) inkâr eder. Kastedilen, var olanlardaki ilahi hallerdir. Bu haller, var

olanlardaki bakalamalarn belirledii nispi isimlere göre gerçekleir.

Böylelikle hakikati bir olan, âlemin farkl varlklarnda tecelli eder ve

âlemin surederi tecellide kendilerini görür. Bu durumda âlem, bir haki-

katte birbirlerini görür. Bu balamda bir ksm uygun olandr ki ‘muva-

fk’ diye isimlendirilir. Bir ksm ise, uygun olmayandr ki, o da ‘muva-

fk olmayandr.’ Muvafakat ve farkllk, dünyada ve ahirette ortaya çk-

mtr. Çünkü âlemdeki varlklar, sürekli olarak tecelli eden hakikatte

birbirlerini görür. Böylelikle onlarn nurlar da, bu hakikatten kazandk-
a

lar ölçüde üzerlerine yansr. Alenidekilerin gözleri kendisini gördü-

ünde, dünya ve ahirette gerçekleen her ey, bu hakikatin eserinden

ortaya çkar. Bu tecelli karsnda varlklarn durumu, günein karsn-

daki aynaya benzer. Günein,n yansmas nedeniyle karsn-

daki aynaya yansyarak onda bir yarlma (hark) meydana gelir. te bu

(tecelli eden) hakikati görmek nedeniyle, âlemdeki eylerin birbirlerinde

ortaya çkan etkisi de böyledir. O halde etkin olan, nurani iken edilgin

doaldr. Alemde doal sureti olan her eyin mukaddes bir ruhu vardr.

Bu hakikat hiçbir zaman perdelenmez. O halde âlem sürekli müahede

halindedir ve bakalama daima gerçekleir. Pakat bu bakalama (bir

ksm için) uygun (bir ksm için) uygun olmayandr. Uygun olmayan

ksm, fayda ve zarar diye ifade edilir. Marifet ksmlarndan biri olan

‘tecelli bilgisi’ budur. Bu bilgiyi elde edememi olan insan arif olmad
gibi mârifete de ulamamtr.
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ÜÇÜNCÜ TÜR BLG

Hakkn eriatn Diliyle Kullarna Dönük Hitabnn Bilin-

mesi

Allah sem baarya erdirsin, bilmelisin ki, insan ve cinlerden baka

bütün yaratklar, Allah hakknda bir bilgiye, O’ndan gelen bir vahye,

kendisine tecelli eden hakknda bir bilgiye sahiptir. Her ey bu bilgi

üzerinde muüu yaratlmtr. Bu nedenle Allah
£

Göklerde ve yerdeki her-

kesin Ona secde ettiini görmez misin

?

,m demitir. Burada ifade genel-

lemitir. Sonra insanlara indirilen ey ayrntlandrlarak öyle denil-

mitir: ‘Güne, ay, yldzlar, dalar , aaçlar ve insanlarn çou.*
12* Bu du-

rum ‘man eden ve salih amel ileyenler hariç. Onlar da ne kadar azdr (ya

da onlar da az deildir). ayetine benzer. Burada c

onlar az deildir’ de-

mektedir. Yani onlar çoktur. Bu yorum, ‘insanlarn çou....’
226

ayetiyle

desteklenir. Ardndan öyle der:
c

Pek çou azab hak etti .'227 Bunun nede-

ni, Allah’n insan doa ile nur arasnda var olan nefs-i natkas (düü-

nen nefs) bakmndan yükümlü tutmasdr. Allah bu nefste Allah hak-

kndaki bilgiyi elde etmesi için -O’nun iradesiyle- fikir gücünü yerle-

tirmi, dier varlklara verdii gibi akl vermi, kabul özellii vermi,

bilgileri zatndan ortaya çkarsn diye fikir gücüne balamtr. Böylelik-

le ilahi bir güç ona hâkim olur. Çünkü o, bu konuda kendisine ortak

olacaklar için, hem cinsleri üzerine bakan olmak, onlara baskn ve hâ-

kim gelmeyi sever. Allah insanlara müfekkire gücünü verdiinde, onlar

için delil ve alametler ortaya koymutur. Bunlar, bilfiil var olduklar için

sonradan yaratlmlklarna delildir. Bunun yan sra Allah onlar için,

varlndan balangc olumsuzlamak anlamndaki kadimliini gösteren

delil ve alametler koymutur. Bu deliller, hadslik için ortaya konulan

delillerin aynsdr. Bunlarn ‘Allah’ denilen kadm zattan olumsuzlan-

malar, delilin ta kendisidir. O halde delillerin iki yönü vardr ki bunlar

gerçekte tek eydir. Delilin olumlu yönü, âlemin hadisliini gösterirken

olumsuzlanmas ise âlemin Yaratcsn gösterir.

Akl böyle baknca u sonuca varr: 'Allah’, kendimizi ve O’nu

bilmemiz amacyla ortaya koyduu kantlarla bildim.’ Bunlar, ufuklara

ve nefslerimize yerletirilmitir. Bu sayede O’nun Hak olduu ortaya
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çkar, nitekim de çkmtr. Bizim ‘tecelli’ dediimiz ey budur. Çünkü

tecelli, görülsün diye meydana gelir. Bu durum ‘

Onlara ayetlerimiz i gös-

tereceiz
’22S ayetinde belirtilir. Burada ‘görmek’ ve tecelliye ait ayetler

zikredilmitir. Böylelikle O’nun Hak olduu onlar için ortaya çkar.

Baka bir ifadeyle bir alamet olarak gördükleri tecelliyi kendisi hakknda

bir alamet olarak görürler. Bu durumda, O’nun maksatlar olan Hak

olduu anlalr. Bunun için sözünü tamamlayarak ayn ayette öyle

demitir:
(

Rabbin yeterli deil mi ?’129 Kastedilen Allah’n kendisine delil

olmasdr. En açk delil, bir eyin kendine delil olmasdr. Böylece onla-

rn akllar için âlemdeki varlklarla iÜkilendirdikleri özellikleri (Hak-

tan) tenzih etmekle bu bilgi (bir yaratanlar olduu) gerçekleir. Söz

konusu delil, hakikati bakmndan bir iken ispat ve olumsuzlamada

farkllk gösterir. Delilin ispat yönü âlemi bilmeyle ilgiliyken olumsuz-

lama yönü Allah’n bilinmesiyle ilgilidir. Bu esnada Hak, insan cinsi

için bir ahs var eder. Bu ahs insanlara Allah katndan elçi olarak gel-

diini söyler ve getirdii eyleri bildirir. nsanlar, müfekkire gücüyle

bunlar örenir ve peygamber göndermenin imkân dâhilinde olduunu

görürler. Bu durumda onu yalanlamaya kalkmadklar gibi doru söy-

lediini gösteren bir alamet de görmezler. Bunun üzerine hüküm ver-

meden unu sorarlar: Acaba senin elçiliinde doru söylediini ören-

memizi salayacak Allah nezdinden bir alametin var m? Çünkü bize

göre, seninle aramzda bir fark yok. Seni bizden farkllatran bir özellik

görmedik, iddia kaps ise açk! ddialarn bir bsm doru, bir ksm ya-

landr.’ Bunun üzerine Resul olduunu iddia eden ahs mucize getirir.

Onlar da insaf gözüyle mucizeyi inceler. Mucize iki durumda olabilir:

Birincisi, onlar tarafndan güç yetirilebilen ksmdr. Peygamber ise,

onun mutlak anlamda yerine getirilemeyeceini iddia eder. Peygambere

göre böyle bir ey, kyamet gününe kadar, sadece peygamber olan kim-

senin eliyle gerçekleebilir. Bu, mucizenin sadece ayet olmad durum-

da böyledir. Çünkü mucizeler iman nurundan yoksun olan inatç ha-

srclara yöneliktir.

Mucizenin ikinci durumu ise hem duyu hem himmet gücüyle insa-

nn güç yetiremeyecei bir halde olmasdr. Bir insan her iki durumu

bir araya getirir de onu inceleyen kii onu bir ‘delil’ olarak kavrarsa,

mucize getirenin resul olduuna ve Rabbinden getirdii haberlerde

doru söylediine inanr. Bu durum -iddia konusuna göre- mucize hep-
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sine delil olunca böyledir. Bizim yolumuzun tecrübesine göre ise, pey-

gamberin dorulanmas, cn-Nur isminden kalbe dönük gerçekleen te-

celli sayesinde mümkündür. O nur insann bâtnn kapladnda, kii

peygamberi dorular ki, bu nur, iman nurudur. Bakalarnda ise bu

nurdan bir ey meydana gelmez. Bununla birlikte -kalbine atlan nur

yönünden deil- delil yönünden peygamberin doruluunu bilir. Bunu

bilmekle birlikte onu inkâr eder. te bu durum, ‘

Bildikleri halde

nefslerinin taknl nedeniyle vu inkâr ettiler ayetinde dile getirilmi-

tir. Bunlardan da aada, haklarnda ‘Allah'n bilgi üzerinde saptrd

kimseler™’ denilen kiiler vardr. Bu, onu bilme nurudur, yoksa iman

nuru deildir.

nsanlarn bir ksm, peygamberi tasdik eder ve tasdikini izhar eder.

Fakat bu konuda kendisini gerçee ulatran akima dayanr. Bu kii için

henüz kendisiyle aydnlanaca iman nurundan birk gerçeklemedii

gibi bu nur vastasyla onu doruladm da bilemez. Bakasnda da bu-

lunan bilgi nuruyla peygamberi tasdik etmi deildir. Çünkü bilgi nuru,

iddiasnn doruluunu bilmekle birlikte, kendisini inkâr eden kimsede

de vardr. Peygamberi dorulayan bu kii aklna itimat ettiinde ve onu

tasdik eden baka biri geldiinde, Allah ona iman ve bilgi nurunu gös-

terir. Böylelikle nur üstüne nur olur. Ardndan üçüncü bir insan gelir.

Onda teorik bilgi nurundan bir ey bulunmad gibi o kii, bu aciz b-

rakan ayetin neyi gösterdiini de bilemez. Allah onun kalbine iman nu-

runu attnda, peygambere inanr ve -teorik bügi nuruna sahip deil-

ken- onu dorular. Söz konusu kii, selim bir ftrata, kabul eden bir alt-

la ve fikri kullanmaktan uzak aydnlk bir bedene sahiptir. Böylelikle

hzla (Peygamberi) kabul eder.

Bu üç kii, tasdik ettikleri peygamberin önünde dururlar. Peygam-

ber de onlara kendisini gönderen Hakk nitelemeye balar. Böylece da-

ha önce sahip olmadklar bir bilgiyle Allah’ örenmelerini salar. On-

lar, peygamberden örendikleri bilgileri daha önce Allah hakknda im-

kânsz sayyor, teorik delil sahipleri, peygamberin Allah hakknda zik-

rettii böyle nitelikleri Allah’tan olumsuzluyor, onlar yaratlmlklarna

delil olan, hadislere ait nitelikler sayyordu. Teorik akim inkâr ve red-

dettii eyleri duyduklarnda, insanlar grup grup olmutur: Bir ksm
‘izlerinin üstünde geri dönmü’ ve peygamberin doruluuna inanma-

sna salayan delilde üphe ortaya çkmtr. Bu durumda, peygamber
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için (daha önce kendisini dorulamada kulland) delili zedeleyen ku-

kular bulunmutur ki, bu kukular, onu peygambere iman etmekten ve

onu kabulden uzaklatrr. Böylelikle ‘izinin üstünde gerisin geriye dö-

ner.’ Bir ksm ise öyle der: Topluluumuzun içinde sadece iman nu-

runa sahip olanlar da vardr. Bunlar, bilgi nedir bilmez, ona nasl ula-

lacan da bilmez. Peygamberin doruluundan ve hikmetinden kuku

tamyoruz. Hikmetin gerei ise, en zayf dikkate almaktr. Peygamber

Rabbiyle iliklendirdi ve O’na ait sayd niteliklerde zayflar dikkate

almtr. Söz konusu kiinin kantlar inceleme gücü olmad gibi, on-

da iman nurundan baka bir ey de bulunmaz. Peygamber ona merha-

met ederek böyle davranmtr. Bu kii adna iman ancak böyle bir nite-

lemeyle gerçekleebilir. Hak -kabul edenin akl ölçüünce- diledii e-

kilde kendini niteleyebilir ve bununla birlikte kendiliinde bu niteleme-

den farkl olabilir. Bu kii, nitelii bildiren ve en zayfn durumunu dik-

kate alan peygambere güvenir. Dolaysyla (aklla çelien bir takm nite-

liklerin Allah’a izafe edilmi olmas anlamnda) bu durum, sahip oldu-

umuz bilgiye zarar vermez. Çünkü böyle yaparken peygamberin ama-

cn anladk,’ Böylelikle ikinci grup, peygamberin Rabbini (aklla çelien

niteliklerle) nitelemesini içlerinden imkânsz saysalar bile, imanlarm

korur vc bu davran hikmet ve en zayf kendine çekmek eklinde alg-

larlar. Peygamberin yanndaki üçüncü grup ise öyle der; Bu niteleme,

kantlara aykrdr. Biz ise, haber verenin doruluu hakknda kesin ka-

naate sahibiz. Allah’ bilmedeki nihai imkânmz, yaratnlnlklar nede-

niyle kendisine nispet ettiimiz eyleri O’ndan olumsuzlamaktr. Bu

peygamber ise, bu nitelemede Allah’ bizden daha iyi bilir. Biz pey-

gamberi tasdik ederek ve bu konuda kendisine vc Allah’a iman ederek,

bu niteliklere inanrz. Lafza inanmak bize bir zarar veremez. Bu niteli-

in Allah ile ilikisi ise, bizim tarafmzdan bilinemez. Çünkü O’nun za-

t olumlu niteliklerle bilinemez. Olumsuzlama ise, itimat edilecek bir

ey deildir. Öyleyse esas olan, Allah’ bilmemektir. Hakkn kitabnda

kendisiyle ilikilendirdii eyi bilmemek daha da büyük bir ilkedir. Biz,

hakknda verdii bilgiye teslim olur ve inanrz.

Baka bir grup da öyle demitir: Bu elçinin doruluu hakkndaki

kantlarda kuku tamayz. O, bize kendisini elçi olarak gönderen Al-

lah’ nitelerken bir takm bilgiler verdi. Biz onlar lâfzen alr ve kendi-

miz hakknda kullandmz gibi Allah’a yüklem yaparsak, bu durum
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O’nun hâdisliine (sonradan olmu) yol açar ve O’nun ilahln orta-

dan kaldrr. Hâlbuki O, ilahtr. Öyleyse bu lafzlarn geldikleri dilde

baka bir balamlarnn olup olmadn aratrmalyz, çünkü peygam-

ber, kavminin diliyle gönderilir. Söz konusu grup, (aklla çelien) nite-

liin tebihi giderip tenzihi gerektirecek bir tarzda tevilini aratrm, la-

fzlar o tevile göre Allah’a yüklem yapmlardr. Onlara ‘Sizi buna sevk

eden nedir?’ diye sorulduunda öyle demilerdir: ki ey bizi buna sevk

etti. Birincisi kantlardaki zedelenmedir, Çünkü biz, aklî kantlarla pey-

gamberin iddiasnn doruluunu ispat ettik ve aidi kantlara zarar ve-

ren eyleri kabul etmeyiz. Bunu kabul etmek, peygamberin doruluu
hakkndaki kandan da zedelemektir. kincisi udur. Doru sözlü pey-

gamber, kendisini gönderen Allah’m benzeri olmadn söylemitir. Bu

bilgi, akln kandaryla uyuur. Böylece peygamberin doru sözlülüü,

böyle kandar nedeniyle bizde güçlenir. Peygamberin Allah hakknda

söylediklerini lafza göre söylesek ve onu -yaratklarda yüklem yapt-

mz gibi- Allah’a yüklem yapsaydk saptrdk. Bu nedenle, her iki yön-

temi de olumlamak için tevile bavurduk.

Baka bir grup daha ortaya çkmtr ki, en zayf grup odur. Bunlar

hayal mertebesini aamadklar gibi bunlarn anlamlar soyutlama ve

kapal srlar örenme güçleri de yoktur. Onlar
‘

Allah'n benzeri bir ey

yoktur

’

m ayetini anlamadklar gibi 'Allah' hakkyla takdir edemediler

’

m
ayetini de anlamamlardr. Onlar bütün ilerinde hayal ile hareket eder.

Kalplerinde iman nuru ve tasdik bulunur. Fakat onlar dili bilmez. Bu

nedenle gerçei zahiri üzere kabul eder ve onun bilgisini Allah’a havale

etmezler. Böyle niteliklerin Allah ile ilikisini, kendileriyle olan ilikisiy-

le bir saymlardr. Bu gruptan öte bunlardan daha zayf baka bir grup

yoktur. Onlar, tebihi kabul edip ‘O'nun benzeri bir ey yokturmi ayetin-

deki tenzih niteliklerini anlamadklar için imann yarsna sahiptirler.

Bunlarn içerisinden gerçee ulaan kurtulmu grup, Allah’m nez-

dinden gelen haberlere O’nun kastettii anlamda ve bu konudaki bilgi-

sine göre inanmlardr. Bununla birlikte
‘
O’nun benzeri yoktur’

2* ayetiy-

le tebihi de olumsuzlamlardr. Dostum! Bunlar âlemde eriadarn dil-

leridir. Böylelikle Hak için suret, göz, el, ayak, kulak, göz, rza, öfke,

tereddüt, sevinme, arma, ferahlama, gülme, bkma, tuzak, aldatmak,

alay, küçük görmek, komak, hzl yürümek, inmek, istiva etmek, ya-

knlkla snrlanmak, ezaya sabr gibi yaratklarn nitelikleri olan fiiller
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zikredilmitir. Bunlara genel olarak inanr ve mümkünlerin varlklarn-

daki ilahi tecellinin bu nitelikleri verdiini biliriz. Dolaysyla Allah’tan

baka ne gören ne de görülen vardr! eriatlarn dilleri tecellilerin delil-

leri iken, tecelliler de ilahi isimlerin delilleridir. Böylelikle, marifet bö-

lümleri birbirine balanmtr. eriatn dile getirdii her lafz söyledii

gibi kabul edüir. Fakat bilginlerün iz, eriatn hangi dille konutuunu,

kime hitap ettiini, kiminle hitap edildiini ve neye göre hitap ettiini,

fiillerin kime döneceini, sözlerin kime ait olduunu ve hallerde baka-

laann kim olduunu bilir. Onlar ‘Sizin, için boaltacaz; Rabbinizin han-

gi ayetini yalanlarsnf2*6
ayetini söyleyeni bilir. Buna öyle karlk veri-

riz: ‘Rabbimizin nimedernden hiçbirini yalanlamayz.’ Bizden duymak

istedii budur. Biz de bunu sana söyledik. Hamd Allah’adr.

DÖRDÜNCÜ TÜRBLG

Varlktaki Kemal ve Eksiklii Bilmek

Bilmelisin ki, varln kemalinin bir yönü de, onda eksikliin bu-

lunmasdr. Böyle olmasayd, eksiklik onda bulunmad için, varln

kemali eksik kalrd. Allah kendinden baka her eyin kemali için öyle

der:
‘Her eye yaratln verdi .

5237
Hiçbir ey bunun dnda kalmaz. Öy-

le ki Allah, eksiklie de yaratln verdi. te bu ‘Allah’n dndaki her

ey5 demek olan âlemin kemalidir. nsana gelirsek, Allah’n kendisine

layk bir kemali olduu gibi insann da kabul edecei bir kemali vardr.

nsanlarn söz konusu kemalden eksiklikleri, âlemde bulunan eksikliktir,

çünkü insan da âlemin bir parçasdr. Her insan kemali kabul etmez.

Onun dndakiler ise, bulunduu mertebesinde kâmildir, Kur’an’n

ifadesiyle hiçbir ey kendinden eksik deildir. Hz. Peygamber öyle

der: ‘Pek çok erkek kemale erdi. Kadnlardan Meryem ve Asiye kemale

erdi. Aie’nin dier kadnlardan üstünlüü, yan yemee üstünlüüne

benzer.’ O halde âlemde eksiklik, insan türünde ortaya çkmtr. Bunun

nedeni, onun âlemin hakikaderinin bir toplam olmasdr, insan veciz

bir özet iken âlem uzatlm ve yaylm (insandr).
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Ulûhiyetin kemaline gelirsek, bu kemal, eriatlar tarafndan dile ge-

tirilmitir. Akllarn bu konuda kann yoktur. Akl kantnn gerektirdii

ekilde bile olsa, bir akln kemal sayd ey, Allah nezdindc eksiklik

olabilir. Öyleyse akl, (en çok) Allah’ bilmenin yarsn salayabilir. Bu

yarm, tenzih ve çokluk hükümlerini Allah’tan olumsuzlamaktr. âri’

ise, Allah’tan akün kendi kantyla olumsuzlad eyi ispat etmek ve

O’nun olumsuzladn ortaya koymak üzere gelmitir. Böylelikle eriat,

Allah’a yaraan kemali ifade ederken tenzih ve tebihi -birlikte zikretmi,

bu durum akllar hayrete düürmütür. te ‘ilahi kemal’ budur. eria-

tn zikrettii konuda hayret ortaya çkmasayd, Allah yaratlm olann

hükmü altnda kalrd. Çünkü duyusal ve hayali güçler, yaratclarn

görmek üzere özü gerei O’nu talep ederken akllar da zarlaryla ve ka-

ntlaryla olumsuzlama, ispat, zorunluluk, imkân ve imkânszlk gibi

hükümlerle Yaratcsn arar. eriat ise, duyulara ve hayale aidi kantla-

rn gerei olan soyutlamayla hitap eder. Duyular ve hayal hayrete düer

ve öyle der: ‘Bizim soyudama gücümüz yoktur.’ Akllara ise duyularn

ve hayalin gösterdii ekilde tebihi emreder. Akllar bu hitab dinler ve

hayrete düerek öyle derler: ‘Biz tebihi bilmiyoruz.’ Böylelikle akllar,

duyular ve hayal. Hakk idrakten aciz kalr. Hak da hayrete (düürmü

olarak) kemali üzere kalr. O’nu kendinden bakasn bilemez ve göre-

mez. ‘Onu bilgiyle kuatamadlar’ ve gözle göremediler. Eserler görü-

lür, mertebeye vönelinir, rütbe övülür, ilah tenzih edilir, tebih edilene

ibadet edilir. lahi kemal denilen ey budur.

nsan, hayret ve tanm kemali arasnda ortada kalr. te bu, âlemin

kemalidir. Öyleyse âlem insan vastasyla kemale erdi. nsan ise, âlemle

kemale ermemitir. nsanda -insan olmas bakmndan- âlemin hakikat-

leri toplannca, âlemden özellikle hacminin küçüklüüyle ayrm, ke-

malinin mertebesi onun adna geride kalmtr. Biitiin varlklar, kendi

kemallerini kabul etmilerdir. Hak kâmildir. nsan ise iki ksma ayrlr.

Bir ksm kemali kabul etmez. Bu yönüyle insan âlemin bir parçasdr.

u var ki o, özetin büyüü içermesi gibi, âlemin toplamdr. Bir ksm
ise kemali kabul eder. Bu ksmda -istidad nedeniyle- ilahi mertebe, bü-

tün kemali ve isimleriyle zuhur eder. Allah bu ksm halife olarak var

etmi, ona kendisi hakknda hayret elbisesini giydirmitir. Melekler,

onun beden yapsna bakarak Allah’n kendilerinde bedenini oluturdu-

u hakikatlerinin ztl nedeniyle söylediklerini söylemilerdir. Allah
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onu üzerinde yaratt özellii ve kendisine yükledii görevi meleklere

bildirdiinde, melekler insan hakknda hayrete düerek öyle demiler-

dir: ‘Bizim bilgimiz yoktur.’ Hayrete düenin bilgisi olmaz. Allal da,

insana meleklerin kendileriyle O’nu tespih ve takdis etmedikleri ilahi

isimlerin bilgisini verdi. Nitekim Hz. Peygamber, kyamet günü efaat

dilerken Allah’ daha önce peygamberce bilinmeyen övgüler ile tespih

edeceini belirtmitir. Bunlar, bulunulan mertebenin gereidir. Çünkü

Allah hakkndaki övgüler, mertebelerin ve yaratllarnn gerektirdii

ekildedir. Âdem’in ve evlatlarnn yaratl, âlemde (Hakka) halife ol-

maya ehliyet kazandrr ve bu özellik bakalarnda yoktur. Öyleyse bu

özel istidada bal insann kemali, bu özel tecelliye aittir. Böylelikle in-

san, Hakkn birbirine zt isimleriyle zuhur etmitir. Hak da bu isimlerin

kullanm yerlerini ona öretti. Öyleyse insan, kendisini halife atayann

zuhur ettii özellikler ile zuhur etmitir. Bu durum hilafette ‘hak’, ‘ada-

let’ diye isimlendirilen eydir. Allah Davud’a öyle der: ''Biz seni yeryü-

zünde halife olarak yarattk. nsanlar arasnda hak ile hüküm ver ve hevana

uyma ,’”8 Heva, kendisine uyan ehü olduu ve sana ve benzerlerine ait

bu dereceden aa düürür. Ebu’l-Utahiyye öyle der:

Hilafet ona boyun emi olarak geldi

Kuyruunu çekip götürerek

Hilafet bir tek ona uygun dütü

O da hilafete uygundu

Baka biri arzulasayd 1 onu

Yeryüzü iddetle sarslrd

O halde insana âlemde hükmetme yetkisi verilmesi hilafet demek-

tir. Böylece insan dilerse tahakküm eder ve -tpk Abdülkadir el-Cîlî gi-

bi- tasarrufta bulunur. Dilerse teslim olur ve gücü yettii halde kulla-

rndaki tasarrufu Rabbine brakr. Bunun böyle olmas zorunludur.

Ebu’s-Suud b. e-ibl’yi bu ikinci ksma örnek olarak verebiliriz. Buna

ilahi bir emir bitiirse -ki Davud’u örnek olarak verebiliriz- bu durumda

ilahi emrin reddi imkânszdr. Böyle bir ey, Allah’n uymay yasaklad

‘heva’ya (uymak) demektir. Baka bir örnek ise öldürülene kadar boy-

nundan halifelik elbisesini çkarmayan Osman’dr. O, bu konuda Hale-



132 Fütûhât- Mekkiyye 8

kn muradn biliyordu. Çünkü Hz. Peygamber hilafet elbisesini çkar-

may ona yasaklamt. Öyleyse hükümranlna ilahi emrin bititii

herkesin -desteklendii sürece- bu özellik ile yönetici olarak ortada ol-

mas zorunludur. Halifeliine ilahi emrin bitimedii kimse ise serbest-

tir: Dilerse yönetici olur, dilerse olmaz. Bu durumda Hak vastasyla

gizlenir. Tahakkümün terki daha iyidir. Veliler de bilhassa halifelikte

nebilere katlrken risalet ve nebiiikte onlara katlmazlar. Çünkü bü iki-

sinin kaps kapanmtr. O halde, resul hükmetme özelliine sahiptir.

Halife olursa tahakküm özellii dc kazanr. Resul olduunda eriatna

göre hüküm verir. Resul deil ise hükümranl, vaktüin hükmüne gö-

re Allah’n emrine dayanr. Bu hüküm, o devrin eriatdr. Çünkü o

hükme göre adalet ve zulme nispet edilir.

Yüz onuncu ksm sona erdi.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ON BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

beinci tur bilgi

nsann Hakikatleri Bakmndan Kendini Bilmesi

Bilmelisin ki, insana âlemde tahakküm -insan olmas bakmndan

deil- ilahi ve rabbani bir güç nedeniyle verildi, çünkü âlemde sadece

Haklan nitelii tahakküm edebilir. Bu güç insanda -ereflendirme ama-

cyla deil- deneme amacyla bulunur. ereflendirme amacyla bulun-

sayd, mutluluk diyar olan ahirette de ona elik ederdi. Böyle olsayd,

insana
c

he\aya uyma™9 denilmezdi. Böylelikle ona yasak konulmutur.

Yasaklama bir snama iken ereflendirme serbestliktir. Tahakküm eder-

ken insan, adalete ya da hakszla nispet edilmemitir. Alemde hilafeti

Allah ehli üstlenir. Hatta Allah âlemdeki tahakkümü, mutlu kld
kimselere olduu kadar, bedbaht yapt müminlere de havale etmitir.

Bununla birlikte Hak, bize bedbaht olanlar dinlemeyi vc onlara itaat-

ten çkmamay da emretti. âri’ ‘Hükümdarlar hakszlk yaparsa sizin

lehinize, onlarn aleyhinedir’ demitir. te bu, bir eref hali deil, s-

nama halidir. Çünkü hükümdar, davranlarnda bir aldanma ve tered-

düt üzerindedir. Bu nedenle baz halifeler kyamette piman olacaktr.

nsan kendini bilip insan olmak bakmamdan hakikatlerini bilmeyle ilgi-

lendiinde, kendisi ile âlem arasnda bir fark görmez. nsann ve cinle-

rin dndaki bütün âlemin Allah’a secde ettiini görür. Öyleyse âlem,

üzerindeki yaratcsna ve var edenine ibadet görevini yerine getirmekte

ve itaat etmektedir. Bu durumda insan, âlem ile kendisinde ortak oldu-
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u hakikati aratrr. Bulabildii yegâne ey imkân, yoksulluk, horluk,

zillet, ihtiyaç ve fakirliktir. Ardndan Haklan bütün âlemi niteledii

Özelliklere bakar. Görür ki Allah âlemi -gölgesine varncaya kadar- ken-

disine secde özelliiyle nitelemitir. Kendi cinsinden ise -hepsini deil-

çogunluu böyle nitelemitir. Hâlbuki Allah âlemdeki her cinsi bütün

olarak böyle nitelemitir. Bu durumda, azab hak eden çounluktan

olmaktan korkuya kaplr. Sonra âlemin özü gerei Allah’a ibadet et-

mek üzere yaratldn görür. Bu insan ise, kendisini irat edecek ve

onu Allah nezdinde mutluluuna yaklatracak yolu açklayan birine

muhtaçtr. Çünkü Allah’n öyle dediini duyar:
c
Cinleri ve insanlar ba-

na ibadet etsinler diye yarattm .’’240
Böylelikle -tpk dier âlem gibi- Al-

lah’a muhtaç bir kul olur.

Bunun ardmdan Allah’n onun için bir takm snrlar belirleyip ku-

rallar koyduunu, bunlar amasm yasakladn görür. Allah ona emir-

lerini gücü ölçüsünde yerine getirmeyi emretmitir. Allah’n onun için

belirledii eyleri örenmek bir zorunluluk olur. Bu durumda ise, aslî

ibadeti yerine getirdii gibi ferî ibadeti de yerine getirmi olur. Çünkü

aslî ibadet, mümkünlerin zatlar bakmndan yerine getirdikleri ibadet-

tir. Ferî ibadet ise, kulun efendisinin hak ettii ve kulluunun gerektir-

dii yönden Hakkn öretmesine gerek duyduu davranlardr. Efen-

disinin emrini ve vaan örenip verdii görevleri ve kulluu yerine

getirince kendini tanr. Kendini bilen herkes ise, Rabbini tanr. Rabbini

tanyan, Rabb’e ibadet eder. O halde insanlar ve cinlerden baka her iki

ibadet türünü -emir ve yasaldan- bir araya getiren yoktur. Çünkü

melekî nhlarda yasaklama yoktur. Bu nedenle Allah onlar hakknda

‘Verdii emirlerde Allah’a asi olmazlarm demitir. Onlar adna bir yasak-

lama zikretmeksizin zât ibadetleri için öyle demitir. ‘Gece gündüz

O’nun için tespih ederler, usanmazlar. ,242 Baka bir ayette ise ‘Gece ve gün-

düz bkmadan tespih ederler
5243

denilir. Çünkü yaratl hakikatleri bunu

gerektirir. Bu, zâtî ibadettir ve Allah’n dndaki her eye yaylmtr.

Daha önce de söylediimiz gibi insan, âlemdeki hakikatlerin bir

toplamdr. nsan (âlemdeki) bu hakikader yönünden kendisini bilince,

tek bama bütün âlemin ibadetini yerine getirmesi gerekir. Bunu yap-

mazsa hakikatleri yönünden kendini tanmam saylr. Çünkü bu zâtî

ibadettir. Nefsi böyle bilmek ise, nefsin bütün hakikaderini kendi iba-

dederi içerisinde kefen tanmakla mümkün olabilir. Nitekim onlar,
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kendiliklerinde de bu hal üzeredir. Bu durum, ortaya çksa da çkmasa

da böyledir. ‘Nefsin hakikatlerini kef yoluyla bilmek’ derken bunu kas-

tediyoruz. Onlar müahede ettiinde ise snrlarnda durma, içinde ve-

ya dnda belirledii kurallara uymakla ilgili Hakkn verdii emirlerde

Efendisinin emrine kar çkma gücü olmaz. Bu balamda insan, betim-

lediimiz ekilde bütünüyle birlikte ‘SubhanaUah’ derse, nefsinin cevhe-

rine âlemin bu tespih yönünden söyledii söz nakedilir. te bu, âlemin

dilinin isimlendirdii ‘arnm nefs’tir. Öyle ki, âlemden herhangi bir

ey Rabbine ibadetini yerine getirmeseydi, ârif kul bu özelliiyle onun

ihmal ettii yeri doldurur ve -böyle bir ey tasavvur edilseydi- brakt
gedii kapatrd. Böyle bir kul Hak yönünden böyle ödüllendirilir. Bu,

küçüün büyüün ödülüyle ödüllendirilmesidir. öyle varsayalm: in-

sann dndaki bütün âlemin bir an bile Allah’a ibadetten gafil kalp bu

insan onun yerine o anda görevini yerme getirmek üzere Allah’ zikret-

seydi, bütün âlemin yerini alr ve âlemin brakt boluu doldurur.

Sonuçta da bütün âlemin ödülüyle ödüllendirilirdi. Hâlbuki âlemde

böyle bir gaflet düünülemez. Çünkü gaflet, insanda ve cinlerde olabi-

lir. Kendini ve âlemin hakikaderinden sahip olduklarn bilmenin sana

kazandrd eye bak!

ALTINCI TÜRBLG

Hayal ilmi

Hayalin bitiik ve ayrk âlemi vardr. Bu konu mârifetin büyük un-

surlarndan biridir. Hayal ilmi, berzah ilmi denilen eydir. Hayal, ruha-

nilerin göründüü bedenler âlemidir. Bu âlem, cennet çarsnn ilmim

içerir. Hayal ilmi, kyamet günü farkl surederde ilahi tecellinin bilin-

mesidir. Hayal ilmi, kendi balarna bilfiil var olamayan anlamlarn

bedenlenerek ortaya çkmasn bilmektir. Örnek olarak, (kyamette)

ölümün koç suretinde görünmesini verebiliriz. Hayal, insanlarn uyku-

larnda gördükleri rüyann ilmidir. O, yaratklarn ölümden sonra ve di-

riliten önce bulunduklar yerin (berzah) bilinmesidir. Hayal ilmi, su-

rederin büinmesidir. Bu ilimde, ayna gibi parlak cisimlerde görülen su-
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retler bilinir. lahi isimleri ve tecelliyi bilmekten özge bu esastan daha

yetkin bir ilim yoktur. Çünkü hayali bilmek, tecelliye ulama vastasdr.

Duyular ona yükselir, manalar ona iner. O ise, hiçbir zaman yerinden

oynamaz. Her eyin meyveleri ona döner. Hayal, anlam üzerine kendi-

ni tayan iksirin sahibidir. Böylelikle onu diledii herhangi bir surette

bedenlendirir. Onun tasarruf ve hükmü gecikmez. eriatlar onu destek-

lerken doalar onu ispadar. Hayal tam tasarruf sahibidir. Manalarn

bedenlerle kaynamas hayale aittir. Delilleri ve akllar hayrete düürür.

Allah izin verirse, bu bölümde hayali en veciz ve anlalr bir ekilde

açklayacaz. Baarya erdiren Allah’tr, O’ndan baka Rab yoktur:

Kardelerim! Biliniz ki -bilinen her ne olursa olsun- her eyin var-

lkla bir ekilde ilikisi olmaldr. Çünkü bilinenler, dörde ayrlr. Bir

ksm bütün varlk mertebelerini kendinde toplarken bir ksm varlk

mertebelerinin bir ksmyla nitelenir, bir ksmyla nitelenmez. Varla
ait bu dört mertebenin birincisi dta var olmaktr (aynî varlk). Bu var-

lk, hangi ekilde nitelenirse nitelensin, ‘kendiliinde varlk’ demektir.

Bu varlk, girme, çkma veya bunlarn olumsuzlamnasyla nitelenebilir.

Kendiliinde var olmakla birlikte, âlemin içinde veya girme ve çkma
art bulunmad için âlemin dnda bulunmayabilir. Bu art, yerleme

demektir. Böyle bir varlk Allah’a özel olabilir. Alemden olmayan ve

kendi bana var olup mekân olmayanlar ise düünen nefsler, ilk akl,

nefs, güçlü (müheymine) ruhlar ve doa ve heba’dr. Bütün bunlarla

onlarn ruhlarn kastetmekteyim. Bunlarn hepsi âleme dâhildir. Ne var

ki, onlar âlemin cisimlerinde bulunmad gibi onlarn dnda da de-

ildir, çünkü bu eyler mekanszdr.

Varln ikinci mertebesi zihnî varlktr. Bu ksm, bilinenin nefste

kendi hakikatindeki haliyle tasavvurudur. Tasawur hakikate uygun de-

ilse, bu onun zihindeki varl olmaz. Üçüncü mertebe ise sözde var-

lktr. Bilinenlerin lafzlarda bir varl vardr ki, ona ‘lâfzî varlk’ denilir.

Buna imkânsz ve yokluk da dâhil olmak üzere bütün bilinenler girer.

mkânszn da lâfzî varl vardr, çünkü onda var olur. Fakat hiçbir

zaman dta varl kabul etmez. Mümkünün nitelii olan yokluk -

imkânsz yokluk deil- ise, dta var olmay kabul eder. Dördüncü mer-

tebe kitabî varlktr (yazdaki varlk). Bu, iaretteki varlktr ve bilinenin

yazda veya rakamda veya kitabette varlkla ilikilendirilmesidir. imkân-

sz ya da böyle olmayan bütün bilinenlerin durumu bu noktada birdir.
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mkânszn dta varl olamaz. Öyleyse onun sadece lafzda ve yazda

varl olabilir. Herhangi bir ekilde, varlk ile nitelenmeyen bir bilinen

yoktur. Bunun nedeni, bütün esaslarn asl olan varln gücüdür ki, o

da Allah’tr. Çünkü bu mertebeler O’nunla ortaya çkm, bu hakikatler

O’nunla belirlenmitir. O’nun varlyla, bütün varlklarn mertebelerini

kabul eden ile etmeyen birbirinden ayrmtr. O halde isimler, ister

sözle ister yazyla ifade edilsin, bütün bilinenlere yaylr. Her bilinen

varln bir türüyle nitelenir. O halde bilgide mudak olarak yok olan bir

ey bulunmaz. Baka bir ifadeyle, herhangi bir ekilde varlkla ilikisiz

mudak yokluk olamaz ve böyle bir ey düünülemez. Bu ilkeyi incele ve

iyice ören!

Bilmelisin ki, mudak hayalin hakikati ‘amâ’ denilen eydir, Amâ,

Hakkn bulunduu ilk yerdir. Sahih bir hadiste Hz. Peygamber’e ‘Âle-

mi yaratmazdan önce Rabbimiz nerede idi’ diye sorulmu, Peygamber

de bu soruya ‘Altnda ve üstünde hava bulunmayan Amâ’da idi
5

diye

cevap vermitir. Araplara göre amâ, alt ve üstü hava olan ince buluttur.

Bu nedenle Peygamber böyle demitir. Onu ‘amâ’ diye isimlendirince,

Araplarn zihinlerine gelebilecek anlam ortadan kaldrm vc havay

olumsuzlamtr. Böylelikle hadiste geçen amâ, hiçbir ekilde Araplarn

anlad amâ’ya benzemez. Amâ, Hakkn kendisinde bulunduu ilk

yerdir. Çünkü bildirildii gibi Hakkn be oluu (veya bulunuu) var-

dr: Birincisi Amâ’da olmadr. kincisi ise Ar’ta olmasdr. Bu ise ‘Rah-

man Ar üstünde istiva etti
’244 ayetinde dile getirilir. Üçüncüsü ise gökte

bulunmasdr. Bu ise bir hadiste ‘Rabbiniz her gün yakn semaya iner’

eklinde dile getirilmitir. Bir dieri yeryüzünde bulunmasdr. Bu ise

‘O göklerde ve yerde Allah'tr™5 ayetinde dile getirilir. Sonuncusu ise ge-

nel bulunutur. Bu ise, farkl mertebeleriyle bulunduklar her yerde Al-

lah’n varlklarla beraber olmasdr. Bu durum hakkmzda açklanarak

öyle denilmitir: ‘O her nerede iseniz, sizinle beraberdir

d

156 Bütün bun-

lar, herhangi bir nitelik, tebih ve niteleme olmakszn, zatna yarat
ve annn gerektirdii ve bu konuda kendisine nispet edilen uygun ola-

cak ekildedir. ‘O’ndan baka ilah yoktur. 0 Aziz’dird
147 Kimse O’nu bil-

meye veya hakikatine ulaamaz. ‘O hakimdir.™8 O, kullar için kelimele-

rinde inendir. Böylelikle uzak olan, irade ettii bir hikmet nedeniyle hi-

tapta yaklar.
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Allah, Amâ’da kendisinin dndaki (her ey demek olan) âlemin

suretlerini açmtr. u var ki hayal, gerçek hayal mertebesi demektir.

Baknz!'Amâ bütün var olanlarn suretlerini kabul eder ve var olmayan

eyi suretlendirir. Bu durum, onun geniliinden kaynaklanr. Öyleyse

hayal, Amâ’nn ta kendisidir, baka bir ey deildir! Bütün varlklar,

onda ortaya çkar. Amâ ‘O, ilktir, sondur, zahirdir ve bâtndr5249
ayetinde

dile getirilen Hakkn zahiridir. Bu nedenle, Allah’n anna yaraan ey-

leri bilmeyen kimse, biiik hayalde tasavvuruyla tahayyülde bulunur.

Bitiik hayal insan üzerinde hüküm sahibiyse, mutlak hayalin dunmu
nasl olabilir? Mutlak hayal Hakkn kendinde bulunduu hayaldir ki o,

Amâ’dr. Onun gücünün bir yönü, bitiik hayali zabtetmesidir. eriat

baz yerlerde bitiik hayalin kendisini snrlayn onaylar. Örnek ola-

rak, Haldun namaz klann kblesinde bulunmas ya da namaz klann

tam karsnda bulunmas gibi ifadeleri verebiliriz. Böylelikle bitiik ha-

yal onu kabul eder. Bu, mutlak hayalin görünümlerinden biridir. Bu

hayal, ‘toplayc mertebe’ ve ‘kuatc mertebe’ demektir. Amâ’nn

Rahman’m nefesinden meydana gelii, sadece Rahman olmas bak-

mndan deil, O’nun ilah olmas bakmndandr.

Bütün varlklar Amâ’da kün (ol) veya el ile veya iki el ile zuhur et-

mitir. Amâ ise böyle deildir. Amâ özel olarak nefes vastasyla ortaya

zuhur etmitir. eriatta nefes lafz geçmeseydi -onu bilsek bile- bu lafz

kullanmazdk. Nefesin kayna ise sevgidir. Sevgi, sevilen uruna hare-

ket etme özelliine sahiptir. Nefes, balanlan kimseye dönük özlem

hareketidir. Bu teneffüste onun adna bir haz gerçekleir. Allah, ‘Bilin-

mez bir hâzineydim, bilinmek istedim’ der. Bu sevgiyle teneffüs gerçek-

lemi, böylelikle nefes ortaya çkmtr ki, o da amâ olmutur, Bu ne-

denle âri’ ona ‘amâ’ adn verdi. Çünkü bulut demek olan amâ, scakl-

n etkisiyle unsurlarn nefesi demek olan buharlardan doar. Bu iliki

nedeniyle onu ‘amâ’ diye isimlendirdi. Sonra, bulutun cismini kuatp

diledii ekilde onu yönlendiren havay olumsuzlamtr. Böylelikle

amâ’nn bakasnn hükmünün geçtii bir ey olmasn reddetmitir.

Çünkü Amâ, Allah’a en yakn ve O’nun nefesinden var olan varlktr.

Amâ bütünüyle boluu doldurdu. Boluk, âlemin yeri veya zarf-

dr, çünkü âlem olmasayd, boluk ortaya çkard. Boluk, cisim olma-

yan bir eydeki mevhum uzanmdr. Bu amâ, vastasyla her eyin yara-

tld Haktr. ‘Hak’ diye isimlendirildi, çünkü nefesin ta kendisidir.
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Nefes ise, nefesi verende gizlidir ve böyle akledilir. O halde nefes, bâtn

özeliiindedir. Ortaya çktnda ise zuhur etme özellii kazanr. Öyley-

se nefes bâtnda evvel, zahirde ahir olandr. ‘O, her eyi bilendir.
ni0 Çün-

kü dtaki varl mümkün olan madum veya dta var olan madum di-

ye isimlendirilen her ey, onda ortaya çkar.

Bu amâ’da güçlü meleklerin ruhlar ortaya çkt. Onlar, melek de-

il, gerçekte temiz ruhlardr. Sonra, âlemin cinsleri pe pee ve cinsleri

yönünden kemale ulaana kadar tavr tavr ortaya çkt. Kemale erdi-

inde ise, bu cinslerden ahslar geride kalmtr. Bunlar, yokluktan var-

la deil, bir varlktan dier varla dönüerek olumay sürdürür.

Böylelikle Allah Âdem’i topraktan, oullarn ise nutfeden -kokumu

bir su- yaratt. Sonra nutfeyi alakaya dönütürdü. Bu nedenle ahslarn

varlktan -yokluktan deil- yaratldklarn söyledik. Çünkü esas böyle

gerçeklemitir. Esas (Rahman’a ait) nefesten meydana gelen Amâ’dr.

Nefes varlktr ve o kendisiyle yaratlm Hakkn ta kendisidir. Âlemin

cinsleri Amâ’dan yaratld gibi ahslar da Amâ’dan yaratld. Bu cins-

lerin türlerinden hiçbiri yokluktan yaratlmad. Aksine o, sabit varlk-

larda zuhur etmitir. Bu durum kitabn banda söylediimiz ‘Hamd,

eyay yokluktan ve yokluun yokluundan var eden Allah’adr’ ifade-

mizin açklamasdr. ‘Yokluktan’, çünkü onun zuhur etmi bir varl
yoktu. Ve ‘yokluun yokluundan.’ Yokluun yokluu ise varlktr.

Baka bir ifadeyle onun dta varl olmasa bile, bu ey, gerçekte bir

varlktan ortaya çkmtr. Böylelikle belirli bir nispetle varsaydn ilk

yokluu yok edersin. Öyleyse yokluk bu nispet bakmndan sabit iken

dier yönden olumsuzlanmtr.

Bu durumu örenince, dilersen öyle söyleyebilirsin: ‘Âlem yokluk-

tan var oldu.’ Dilersen iin gerçeini örendikten sonra ‘varlktandr’

dersin. Hayalin gücü olmasayd, size burada açkladm eyden hiçbiri

ortaya çkmazd. Çünkü hayal, varlklarn en genii ve en yetkinidir.

Hayal ruhani sureden kabul eder. Bu, var olan bakalamalardaki farkl

suretlerde ekillenmedir. Bakalamann bir ksm hzla gerçekleir. Ör-

nek olarak ruhlarn bedeni suredere dönümesini verebiliriz. Baka bir

örnek ise manalarn Amâ’da ortaya çkan suretler eklinde gözükmesi-

dir. Baz bakalamalar ise yavatr. Örnek olarak, suyun havaya, hava-

nn atee, nutfenin insana, unsurlarn bitki vc hayvana dönümelerini

verebiliriz. Bütün bunlar, bakalamalar olsa bile, insann tahayyül gü-
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cündeki -ki bitiik hayaldir- suretlerin bakalamasnn hzna sahip de-

illerdir. Söz konusu deimeler, ruhlarn cisimlerin suretlerinde bede-

ne dönümeleri kadar hzl da deildir. Örnek olarak meleklerin beer

suretinde gözükmesini verebiliriz. Burada hz daha fazladr. Onlarn

yok olmas da cisimlerin ölümden sonra bakalatklar eye dönüme-

sinden hzldr.

Bu esas anladnda unu da örenmi olursun: Hak konuan, ha-

reket ettiren, durduran, var eden ve yok edendir. Bütün surederin -

nispet edildikleri eye göre- bir hayal sahibi olduklarn örenirsin. Var-

ln hakikati ise Allah’a aittir. Baknz! Gölge oyununda perdeyi çeken

insan, bakan kii varln bulunduu durumu tam olarak örensin diye

onu koymutur. Bakan insan, perdede farkl suretler görür. Onlarn ha-

reketleri, tasarruflar ve hükümleri, görünen suretlere deil, tek bir ha-

kikate aittir. Onlar var eden, hareket ettiren, bizim ile çekilmi perde

arasnda suretleri durduran ise -ki bu perde bizim ile O’nun arasnda

ayrc snrdr ve bu sayede ayrm gerçekleir- Allah’tr. Böylelikle O’na

ilah, bize kul ve âlem -istediini söyleyebilirsin- denilir.

Ama. varlkta hakikatleri bulunmayan anlamlar ile nrani ve doal

cisimler arasnda berzahtr. Örnek olarak, biri nefste ve dieri cisimler-

de olan bilgi ve hareketi verebiliriz. Böylelikle hayal mertebesinde ma-

nalar, bilginin süt eklinde bedenlenmesi gibi bedenlenir. Nispetlerin -

nefste veya cisimde varlklar bulunmasa bile- belirlenmesi de böyledir.

Örnek olarak, bir durumdaki sebatn sabit olanla ilikisini verebiliriz.

Bu sebat, o kiide bitiik hayal mertebesinde belli bir kayt suretinde

gözükür. Baka bir örnek ise, ruhlarn kendileriyle göründükleri farkl

ekillerdeki cisimlerde görünmesidir. Söz gelii Cebrail’in Dhye veya

meleklerin bir ksmnn Bedir günü zerre suretlerinde görünmesini ve-

rebiliriz. Bu ise, ayrk hayal âleminde gerçeklemitir. Baka bir örnek

ise, asa ve iplerin koan ylanlar suretinde gözükmesiydi. Allah Teala

öyle der: ‘O zannetti ki.
,2Sl Kastedilen Musa’dr. ‘Sihirlerinden dolay.™2

Yani yaptklarm bildiklerinden.
c

Onlar sürünüyor...™3 Sihirbazlar bunu

hayal mertebesinde gerçeklqtirmilerdi. Musa ise, onlar hayali olarak

alglam ve tahayyül ettii eyler olduklarn anlamamt. Bunlarn da

kendi asasyla ayn hükme sahip olduklarn zannetmiti. Bu nedenle

korkmu ve ona öyle denilmiti: (Korkma, setisin üstün olan .’
254 Bitiik

hayal ile dierinin fark udur: Birincisi, tahayyül edilenin kaybolmasy-
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la ortadan kalkar. kincisi ise bizatihi bir mertebedir. O, sürekli mana

ve ruhlar kabul eder, onlar kendi özelliklerine göre bedenlendirir. Ay-

rk (munfasl) hayalden bitiik hayal meydana gelir. Bitiik hayal ise iki

türdür: Bir ksm, tahayyülden meydana gelirken, bir ksm hayalden

meydana gelmez. Örnek olarak uyuyann tahayyül nedeniyle uykusunda

gördüü sureder ile tahayyülden meydana gelen ve insann içinde tut-

tuu eyleri verebiliriz. Örnek olarak uyuyann tahayyül nedeniyle uy-

kusunda gördüü sureder ile tahayyülden meydana gelen ve insann

içinde tuttuu eyleri verebiliriz. Örnek olarak, insann idrak ettii veya

hayal gücünün toplam bakmndan duyunun kendisini idrak etmedii

surederi inasn verebiliriz, fakat toplamn bütün bireylerinin duyulur

olmas gerekir, fakat tahayyül edilen ey -k melein suretidir- bazen

beer suretine girebilir. Bu da, bitiik hayaldeki ayrk hayaldendir. Bu

durumda onu bitiik hayale -ki bu ikisinin arasndaki hayaldir- duyulur

bir suret olarak yükseltir. O olmasayd, misali bitiik hayalde gözük-

mezdi. nançlarn suretlerindeki ilahi tecelli de bu ksma girer. Bu ks-

ma inanmak zorunludur.

Müslim Sahihinde Ebu Sad el-Hudri’den uzun bir hadis aktarr:

‘Cehennemde Allah’a ibadet etmi iyi veya kötü kimse kalmaynca,

âlemlerin Rabbi kendisinde O’nu görecekleri en basit bir surette gelir

ve öyle der: ‘Ne düünüyorsunuz?’ Her ümmet ibadet ettii eyin pe

inden gitsin.’ nsanlar öyle der: ‘Rabbimiz! Biz dünya hayatnda ken-

dilerine muhtaç iken insanlardan ayrldk, onlara elik etmedik.’ Bunun

üzerine ‘Ben sizin Rabbnizim’ der. Onlar ‘Senden Allah’a snrz, biz

Allah’a hiçbir eyi ortak komayz’ derler. Bunu iki veya üç kez tekrar-

larlar. En sonunda bir ksm neredeyse geriye dönmeye niyetlenir. Bu

esnada Allah öyle der: ‘Sizin ile Rabbiniz arasnda kendisini tanyabile-

ceiniz bir alamet var mdr?’ Onlar da ‘evet’ der. Allah ‘O zaman bunu

ortaya çkarn’ der. Kim Allah’a kendiliinden secde ediyorsa ona izin

verilir. Korkarak veya riyakâr olarak secde edenin srtna Allah bir taba-

ka yerletirir. Secdeye her kalknda srt üstü yere düer. Balarn kal-

drrlar. Hak, kendilerine göründüü ilk suretten baka bir surete gir-

mitir. Allah, ‘Ben sizin Rabbinizim’ der. Onlar da ‘evet, bizim Rabbi-

mizsin’ diye cevap verirler.’

Hakkn suretlerde bakalamasndan söz eden bu hadisi insafla in-

cele! O, kendisinden baka kimsenin olmad zattr. Bir surette inkâr
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edilmi, bir surette kabul edilir. Hakikat bir, suretler farkldr. te bu

‘Ama’da suretlerin deimesi’, yani âlemin suretlerinin deimesiyle il-

gili söylediimiz sözün anlamdr. O halde suret olmak bakmndan su-

retler tahayyül edilen eylerdir. Bunlarn göründükleri hayal ise

Amâ’dr. Bu hadiste, onu insafla ve gerçei örenmek amacyla ince-

lendiinde, her hastam ifas bulunur. Ayn ey, Hakkn kalplerde ve

mümkünlerin varlklarndaki tecellisi için geçcrlidir. Öyleyse Hak zuhur

edendir. O, mümkünlerin istidadaryla kendilerinde zuhur edene ver-

dikleri eye göre suretlerdir. O halde, mümkünler Ama, onlarda zuhur

eden Haktr. Amâ, ‘kendisiyle yaratlan Haktr.’ Mümkünlerin varlkla-

rnn farkll ise sübut halindedir. Bu esnada onlarn hükmü, kendile-

rinde zuhur edende gözükür. Ayn ey Hakkn, uykusunda insana tecel-

lisi için geçerlidir. Bu kii, O’nun Hak olduunu tereddütsüz bir ekilde

bilir. Kefte de durum böyledir. Tabir eden ‘doru gördün’ der. Bu, bi-

tiik hayaldedir.

Hayal mertebesi ne kadar genitir! imkânszn varl bile bu mer-

tebede ortaya çkar. Hatta hayal mertebesinde gerçekte imkânsz ortaya

çkar. Çünkü zorunlu varlk olan Allah, suretleri kabul etmezken bu

mertebede suret ile zuhur etmitir. Binaenaleyh imkânsz olan, bu mer-

tebede varl kabul etmitir. Bu mertebede cisim iki mekânda görünür.
A

Nitekim Adem, kendisini Haklan avucunun dnda (ve içinde) gör-

mütü. Hak elini açtnda ise, Âdem ve zürriyeti avucunda idi. Öyleyse

Âdem avuçta bulunduu gibi ayn zamanda onun dndadr. Öyleyse

bu mertebe, imkânszlarn varln kabul edebilir.

nsan evinde uyurken kendisini alagelmi suretiyle baka bir e-

hirde veya bulunduu halden farkl baka bir hal üzere görebilir. Her

iki durumda da kii -varl olduu gibi bilen için- ayn kiidir, dei-

memitir. Bu koku olmasayd, aklllar bir eye delil ararken imkânszn

varsaymn takdir edemezlerdi. Çünkü imkânsz bir mertebede varl
kabul etmeseydi, varsaylmas geçerli olamaz ve takdir edilemezdi. Böy-

le bir eyi imkânsz varsayana söylediinde, bu özellikle varsayd e-

yin durumunu unutur ve öyle der: ‘mkânszn varl tasavvur edile-

mez.’ Hâlbuki o, imkânszn varln farz eder ve gerçekleen ey hak-

knda imkânsza göre hüküm verir. Onu tasavvur edemeseydi, ona göre

hüküm veremezdi. Tasavvur ettiine göre, imkânsz belirli bir nispede
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varl kabul etmitir. Öyleyse söylediimiz hususu iyice incelersen,

gerçei bulursun!

Allah yolunda savarken öldürülen insann görülmesi de böyledir.

O gerçekte diridir, rzklanr, yer, mümin imanyla kef sahibi ise gö-

züyle onu görür. Bu durum, kabrindeki ölünün haline benzer, insan

onu sakin bir halde görür. O ise konumaktadr, kendisine soru sorul-

makta ve o da cevap vermektedir. Bunu gören insana bu durumun bir

hayal olduunu söylersen öyle diyecektir: ‘Sen onun sessiz olduunu

zannediyorsun. O ise konumaktadr. Sen onun uzanm olduunu

zannedersin, o ise ayaktadr.’ Onun söylediklerini rivayet edilen sahih

bir hadis hakkndaki iman destekler. Binaenaleyh ikinci kii, daha güçlü

bir delile sahiptir. Bu kiinin gözü, ilkinden daha iyi görür. Her ikisin-

den daha kâmil olan kâmil bak ise her birine öyle der: Haklsn! Ses-

sizdir-konumaktadr, uzanmtr-ayaktadr, ölüdür-diridir.’ Onda gö-

rülen her suret, zikrettiimiz konuyla ilgilidir. Konuyla ilgili baka bir

husus ise, ayna ve bürün parlak (cilal) cisimlerdeki suretlerdir. Parla-

tlm cisim büyük ise, onda görülen suret de büyür. Dardan surete

baktnda, onun kendisinde gözüktüü eyin deimesiyle deimedi-

ini görürsün. Öyle ki dalgal suyun sureti dalgal gözükür. Her göz,

yani her bak, dieri için hayal makamnda olduunu ve gerçein ken-

di elinde bulunduunu söyler. Bütün bunlarn arasndan her bak do-

ru söylemektedir. Bu durumda, aynalarda ve parlak cisimlerde görülen

suretin hayalde ortaya çkmasnn uyuyann rüya görmesine veya ruha-

ninin ekillenmesine benzer olduunu anlarsn. Bu suret, aynada veya

duyuda deildir. Çünkü o, aynann dnda ona dönük özel ilgisi bak-

mndan duyunun suretinden farkldr. Gaybte ve ehadette varlkta sa-

dece zikredilen bu durum vardr.

Yenildikleri ve bir yasak olmad halde, cennet meyvelerinin kesin-

tisiz ve yasaksz bir ekilde idrak edilmesi de konuyla ilgilidir, insan,

kesmeden sadece devirerek ve kendisine yaklamasyla meyveyi yiye-

cektir. Varl ise aacn dalnda kalacaktr. Böylelikle onun kesilmemi
1

olduunu görürsün. Onu elinde yediin ve bildiin bir dal olarak gö-

rürsün. Yediin eyin
|

kendisinin aacn dalnda kesilmemi bir halde

gördüün meyvenin ta kendisi olduundan kuku duymazsn. Ayn ey,

cennetin çars için gcçerlidir. Orada cennetlikler kendisine balçanda

güzel suretler görür. Kii diledii her surete girer, onu giyinir ve o su-
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rede evine döner. Ayn suret çardan ayrlmam ve kaybolmam bir

halde bulunur. Cennetteki herkes o sureti isteyip ona girseydi, suret yi-

ne olduu gibi kahrdt. Bütün bunlar, hakikaderin benzeridir. Söz gelii

beyazlk bütün beyazlardadr. Fakat bölünerek veya parçalanarak bu-

lunmaz. Beyazlk hakikati, bütün beyazlarda bulunmakla birlikte, bir

eyin kendisinden eksilmedii aklcdilir bir hakikattir. Ayn ey, bütün

canllarda bulunan canllk ya da tüm insanlardaki insanlk hakikati için

geçerlidir. Bunu bütün akl sahipleri bildii gibi tecelli ve benzeri du-

rumlarda ayn eyi inkâr ederler. Kitap ve Sünnette yer alan konuyla il-

gili hususlar müminler kabul ederken kef sahiplerine yardmc olurlar.

Aklclar ise onu inkâr eder. Kabul etseler bile, uzak bir tevil ile veya -

kendisini söyleyen Allah veya Peygamber ise- onu söyleyene anlamn

havale ederek kabul ederler. Böyle bir ey senden çkmca, seni cahil ilan

eder, onu inkâr eder ve seni hayalinin bozukluuyla suçlar. Onlar, inkâr

ettikleri eyi kabul ederler. Çünkü onlar, hayalin bozukluunu kabul

etmitir, onun bozukluu ise, var olmadna delil deildir. Hayalin

bozukluu doru hayalle örtümediinde söz konusudur. Bizim

nezdimizde ise onun hakknda doru veya bozuk denilmesi birdir ve bu

durum hayalin varlm ispat eder. Hayaldeki bu sureti sahih veya bo-

zuk olarak brakabilirsin. Ben ona önem vermem ve bizim kastmz ha-

yalin varln ispattr. Yoksa hayalde ortaya çkan eyin doruluu veya

bozukluuyla ilgilenmiyoruz. Her bakmdan hüküm ona aittir ve duyu-

lur, akledilir, duyularda ve akllarda suret ve manalarda yaratlmta ve

kadimde, imkânszda-mümkünde ve zorunluda hüküm hayale aittir.

Hayal mertebesini bilmeyenin genel anlamda hiçbir bilgisi yoktur.

Marifetin bu unsuru arifler için gerçeklemediinde, onlarda marifetin

kokusu bulunmaz.

Zikrettiimiz hususu destekleyen bir kant da udur: drak ettiin

eyin duyulur bir gerçek olduundan kuku duymazsn. Çünkü duyu

ona ilimitir. Hz. Peygamber bir hadisinde ‘nsanlar uykudadr, öldük-

lerinde uyanrlar’ buyurur. Peygamber, dünyada algladmz eylerin

uyuyann rüyasndaki algs gibi hatta onun ta kendisi olduuna dikkat

çekmitir ki bu, hayal demektir. nsanlarn berzahtayken dünya ile

ahiret arasmda bir yerde olacandan eminiz. Oras da hayal makam-

dr. Ölüm vastasyla uyanmak, uykuda uyandm gören insann haline

benzer. Bu kii, uyandn zannederek, uykusunda öyle der: ‘Ben rü-
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yamda öyle öyle gördüm.’ Bu rivayet, ölü hakkmdaki u ayet ile des-

teklenir:
‘
Senden perdeni kaldrdk, bugün gözün keskindir.

nss Daha önce

alglayamadklarm ölüm vastasyla alglarsn. Ölüm, diinya hayatnda

üzerinde bulunduun duruma göre bir uyanklktr. Sonra ahirette di-

riltilirsin. Ahirettc diriltilen öyle der: ‘Bizi bu uykumuzdan kaldran kim-

dir ?’256 Kiinin ölüm süresindeki bulunuu, uyuyann uyku esnasndaki

haline benzer. Bununla birlikte âri’, onu ‘yakaza (uyanklk)’ diye isim-

lendirdi. Ayn ey içinde bulunduun bütün durumlarda geçerlidir. O
durumdan ayrlarak bitiik hayalinde bulunduun halin benzerinde

kalman gerekir. Çünkü gerçek olsayd, bakalamas ve ondan intikal

gerçeklemezdi. Halbuki hakikatler deimez. Hayalin hakikati ise her

halde deime ve her surette zuhurdur. Dolaysyla deimeyi kabul

etmeyen tek gerçek varlk Allah’tr. Gerçekte sadece Allah vardr ve

O’nun dndakiler hayalî varlk sahibidir. Hak bu hayalî varlkta zuhur

ettiinde, onda hakiki varln ait olduu zatyla deil, hayalî varln

hakikatine göre zuhur edebilir. Bu nedenle sahih hadis, Hakkn kullar-

na tecelli ederken suretten surete gireceini bildirmitir. Bu durum,

‘Her ey yok olacaktr
’267 ayetinde dile getirilir. Alemde -kevni veya ilahi-

baki olan yegâne ey, bir eyin yüzüdür (vech). Kastedilen o eyin zat-

dr, çünkü bir eyin yüzü, onun zat demektir. Dolaysyla zat yok ol-

maz. Dönüülen suret nerede, kendisinden dönüülen suret nerede? -
te, kendisinden dönüülen suretin yok olmasnn tarz budur. Hakkn

dndaki her ey, hzl veya yava bir bakalama halindedir. Binaena-

leyh Hakkn dndaki her ey, perde olan hayal ve kaybolan bir gölge-

dir. Dünya ve ahirette ve de bu ikisinin arasnda ruh veya nefes, ksaca

Allah’n dndaki hiçbir ey, baki deildir. Kastettiim, Allah’n zatn-

dan baka bir eyin tek bir halde kalmasdr. Her ey, bir suretten die-

rine sürekli deiir. Hayal de bu demektir ve hayalin anlam budur.

Hayalin ilkesine bak! Ama hakknda ne denilmitir? Hz. Peygam-

ber onu buluta benzetmitir ki, benzetme de bir tahayyüldür. Ama, bü-

tün âlemin cevheridir. O halde âlem, bir hayalde ortaya çkt. O halde

âlem, kendisi bakmndan tahayyül edilendir. ‘O, odur ve o deildir.’

Söylediimiz görüü destekleyen bir kant da, 'Attnda sen atmadn’2Sa

ayetidir. Burada Allah, ispat ettii eyin aynsn olumsuzlamtr. Yani

‘sen, attn tahayyül ettin.’ Kukusuz Peygamber atmt, bu nedenle

Allah
‘attnda5259

demitir. Sonra atmann doru olduunu belirterek
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öyle demitir: ‘Fakat Allah atmtr.’*60 Ey Muhammedi Sen Hakkn su-

retiyle ortaya çktn. Böylelikle senin atn, insann atnn isabet etme-

yecei ekilde isabet etmitir. Nitekim Hz. sa ku suretine üflemi, o

da ku olmutu. Gerçekte sa’nn üflemesinde ilahi üfleme ortaya çk-

mtr. Bu durum ‘Ona ruhumdan üfledim
’261 ayetinde dile getirilir. Üf-

leme, bir nefes olduu gibi Ama da nefesin ta kendisidir. Öyleyse o,

Hakkn varlndaki üflemedir. Böylelikle ondan Hakta halk (yaratlan)

teekkül eder. Bu durumda ‘yaratmaya vasta olan hak (el-Halde el-

mahlûk bihi)’ âlemin suretlerinin kendisinde zuhur ettii eydir. lahi

tecelli ise, onda zuhur etmitir. Bu kadarlk açklama, hayalin bilinmesi

hakkndaki görüümüzü ifade için yeterlidir. Bu kitapta daha önce

Âdem’in toprann kalntsndan yaratlm arzn ne olduu açklan-

mt. O, âlemin suretlerinin kendisinde ortaya çkr eydir. Bunun bi-

linmesi de, ayn meselenin bir yönüdür.

YEDNC TÜRBLG

Hastalk ve laçlarn Bilmek

Marifetin yedinci türü ise, hastalk ve ilaçlarm bilmektir. Bu bilgi-

ye, (müritleri) terbiye eden eyhler ihtiyaç duyar. laçlar ise, onlar kul-

lanana yarar salar. Hasta ilaçlar kullanmazsa, eduler de ortaya çk-

maz. Allah izin verirse, burada ana hadaryla hastalklar açklayacaz,

ardndan tasavvuf yolunda hastalklara ait ilaçlar zikredeceiz. Bunlarn

yeri, özel olarak nefslerdir. Akllarn ya da bedenlerin bu hastalklarla il-

gisi yoktur. Çünkü akllarn hastalklar bellidir. Cisimlerin hastalklar

da bellidir. Beden hastalklarnn ilaçlar doktorlar tarafndan bilinirken

akl hastalklarnn ilaçlan ise doal mizaca göre halvederc çekilme, te-

fekkürü brakma ve sürekli zikirdir. Öyleyse bizim ele alabileceimiz tek

konu neftlerin hastalklardr. Bunlar, üç temel hastalktr: Birincisi söz-

lerde, kincisi fiillerde, üçüncüsü ise hallerde ortaya çkar, inançlardaki

hastala gelirsek, inanç hastal, akllarn hastaldr ki, daha önce

onu zikretmitik.
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imdi sözlerdeki hastalklar zikredelim. Bunlarn birincisi, doru

söze balanmaktr. Söz hastalklarnn en büyüklerinden biri budur. la-

c ise doru sözün söylenecei yeri bilmektir. Çünkü gybet de doru

bir eyi söylemektir. Laf tamak da öyledir. Fakat bunlar yasaklanm-

tr. Kiinin ailesiyle yatanda yapt i hakknda konumas da büyük

günahlardandr. Topluluk içinde doruyu nasihat etmek doru, fakat

bir taknlknr. Bu davran, bilgisizlerden ve art niyetlilerden meydana

gelebilir. Çünkü nasihatten amaçlanan yarar, bir menfaatin ve muhab-

betin meydana gelmesidir. Toplum içinde yaplan nasihat kabul edil-

meyecei gibi bu davran bir dümanla da yol açabilir. Allah ise bu-

nu knamtr. Çünkü nasihatin yapld kii toplum içinde mahçup

duruma düer. Toplumda nasihat edilen ahs, davrann mazur gös-

termek için yalan söylemeye kalkar ve bulunduu durumdan farkl ey-

ler söyler. Bu ise, (onun adna) büyük bir bozgunlua yol açar. Ayn ki-

iye iyi bir yöntemle tenhada nasihat edilip gerçekte farkna varmadan

ve kastszca yapt nefsinin bir eksiklii ona gösterilebilir. Bu durum-

da -nasihat edilen kii bilmiyor ise- söz konusu davrann çirkinlii

kendisine öretilir. Böyle bir nasihat karsnda o kii de nasihat edene

içinden teekkür eder, ona dua eder, onu sever. Böyle bir nasihat kiiye

iyilik kazandrr ve onu ölçü olarak alr. Öyleyse her gerçek emredilme-

dii gibi dince de ve örfe göre de beenlmemitr. Ayn ey holanma-

dklar eylerle insanlara davranan kimse hakknda geçerldir. Söylenen

gerçek bile olsa, böyle bir davran alçak tabiata, bilgisizlie ve Allah’tan

hayann azlna delildir. Böyle bir insan, içinde Allah’n beenmedii

bir eksikliin bulunmasndan uzaklaamaz. Kendi eksildiini incelemek-

le megul olmas, onu bakasnn ayplarm görmekten engellerdi. Ar-

kadann eksikliklerini aratrmaya koyulup ald nefesleri tefti eden

insan -ki bu hastalklarn en iddetlisidir- kendini ilgilendirmeyen bir i-

le meguldür ve kendi nefsinden habersizdir. Nefs, arkadalk esnasnda

bir gün için (arkadann davrann) kendinde saklar. Bu esnada arka-

da hakkndaki sevgi, bu eksikliin farkna varmasn engeller. çinde

arkada hakknda en küçük bir honutsuzluk veya bkma veya arkada

hakknda ortaya çkan bir nefret duygusu gerçekletiinde, içinde sakla-

d çirkin huyunu izhar eder. Bu eksiklik, onda gizlenmi ve aratrma-

s esnasnda onu saklamt. Bunun üzerine knamak üzere öyle der:

‘Sen falan gün öyle dememi miydin? Falan gün böyle yapmam my-
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din?
5 Sonra saklad eyleri bir bir sayarak öyle der: ‘Bürün bunlar,

dindarln eksikliine veya dindar olmaya iaret eder. Ben biitün

bunlar görüyor ve diyordum ki: Belki bu davrann o kii adna bir

yorumu vardr. Hâlbuki eriatta senin için bu konuda bir yorum yoktur

ve davrann hakikate aykrdr.’ Böylelikle arkadana naho bulaca
ve farknda olmad (davranlar hakknda) sözleri iittirir. Arkada,

bu kiinin onun nefeslerini saydn ve en büyük dümanlardan biri ha-

line geldiini bilemez. Bütün bunlarn kayna, arkadann davranla-

rn aratrmak ve onlar nefs hâzinesinde (hafzada) saklamaktr. Bu ise,

doann kötülüünden, kökün ve daln bayalndan kaynaklanr. Bu

davran, dostlarda ve arkadalarda skça görülür. Bu balamda öyle

denilir:

Dümanndan bir kere.

Dostundan bin kere sakn!

Olur ki dostlar ayrr
Zarar en iyi bilen dost!

Bütün bunlar, gerçek olsa bile, vebali sahibine dönen günahlardr.

Söz hastalklarndan biri de insanlarn hallerini sormak ve yaptklarn

soruturmaktr. ‘Falan niçin geldi, niçin gitti vb. Ksaca gereksiz eyleri

sormak söz hastalklarndandr. nsann kendisi yokken ailesinin yaptk-

larn soruturmas bu kapsama girer. Hastaln ilac, yolculuktan dö-

nerken geceleyin evine gitmeyen ve arkadalarna bunu yasaklayan Pey-

gamber’e uymaktr. Böylece insan anszn yanlarna gelip naho karla-

yaca bir halde onlar bulmam olur. Bu balamda kapdan izin iste-

mek de gizlilii korumak demektir. Çünkü herkesin bir takm sevinçleri

vardr ve insan yapt her iin -iyi bile olsa- herkes tarafndan örenil-

mesini istemez. Soru soran kii onu örenmekte srar ederse, soru soru-

lana zarar verir, onu istemedii ekilde konumaya veya yalan söyleme-

ye zorlar. Konumazsa, soru sorann içinde krklk meydana gelir ve

öyle der: ‘Onun gözünde deerim olsayd, sorduum eyi benden sak-

lamazd.’ Böylelikle sevgisindeki samimiyeti eksilir. çinde onu böyle

davranmaya sevk eden bir itham meydana gelmise, bu, ne eriat ne akl

ve ne de erdeme uyar. Böyle bir davran, gidiat kötü ve dindar olma-

yan, içi kötü bir insandan meydana gelebilir. Hz. Peygamber öyle bu-
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yurur: ‘Kiinin kendini ilgilendirmeyen ileri brakmas, onun Müslü-

manlnn güzelliindendir.’

Söz hastalklarnn birisi de baa kakmak ve bakasna yaplan iyilii

konumaktr. Baa kakmak, bir eziyettir ve onun ilac, iyilik yaplan in-

sann üzülmesinin iyilik sahibinin sevabn boa çkartacann bilinme-

sidir. Allah böyle bir davran ‘Sadakalarnz baa kakarak ve eziyet ede-

rek boa çkarmayn™2
ayetiyle geçersizletirmitir. Hangi eziyet baa

kakmaktan daha büyük olabilir ki? Çünkü o psikolojik bir eziyettir. la-

c ise, insann bakasna ancak Allah’n bilgisinde ona ait olarak belir-

lenmi bir eyi ulatrabileceini görmesidir. Bu iyilik, kendisine ait ol-

mayan onun elindeki bir emanettir, fakat sahibini tanmyordun Bu iyi-

lii Allah'n gerçekte belirledii kimseye vererek elinden çkardnda

ise, emanetin sahibini tanr. Emaneti sahibine ulatanp (onu ehline

verme görevini) yerine getirdii için Allah’a ükreder. Bu bakla iyilik

yapan biri kesinlikle baa kakmaz.

Söz hastakklarmdan biri de, kiinin içinden bir amaç tayarak ev-

ladarmm birine iyilik yapmasdr. Hâlbuki ayn iyilii dier çocuklarna

yapmaz. Bu iyilii yapmad evlatlarnn huzurunda birisi ona öyle

der: ‘Niçin ayn iyilii dier çocuuna yapmadn?’ Bu da, çocuun hu-

zurunda söylendii için gereksiz bir sözdür ve evladn içinde babaya

kar dümanlk meydana getirir. Böyle bir söz, lüzumsuz davran çok

bir cahil tarafndan söylenebilir. Bu söz, eytanidir ve gerçekletikten

sonra ilac yoktur. Gerçeklemezden önceki ilac ise Hz. Peygamber’n

u hadisini dikkate almaktr: ‘Knn kendini ilgilendirmeyen ileri b-

rakmas, onun müslümanlnn güzelliindendir.’

Söz hastalklarndan biri de insann öyle demesidir: ‘Söylediimin

dinleyene ar gelip gelmemesi beni ilgilendirmez.’ Bunu söylerken de

gereksiz konuup konumadna veya hangi balamda konutuuna

dikkat etmez. Sonra öyle der: ‘Falana doruyu söyledim, onu duymak

kendisine ar geldi. Doruyu dinleyeceine, kendini temize çkarmaya

çalt ve bakasn knad.’ Böyle bir insan ‘Onlarn sözlerinin çounda

hayr yoktur
226 -'

ayetini unutur ki bu hastaln ilac bu ayettir. Baka bir

ifadeyle ilaç
4onlarn sözlerinin çounda hayr yoktur, sadakay tavsiye eden

hariç
’264

ayetidir. Doru sözün yeri ve (söylenme) özellii vardr. Bu ise

onun açkta deil, gizli söylenmesidir. Çünkü açklk, farkna varlma-
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yan bir hastalktr. Çünkü bazen onu Allah’tan bakas adna verebilir.

Sonra öyle denilir: ‘Ya da maruf olarak...
,KS yi söz, Allah’n belirledii

yerli yerinde söylenmi ve dinleyende bir yarar salamas umulan söz-

dür. te bu, ‘ya da maruf söz
1266

ayetinin anlamdr. Böyle yapmayan

kimse, bildiini iddia etse bile, cahildir. Sonra öyle demitir: ‘Ya da in-

sanlarn arasn düzeltmek için söylenen söz hariç.
3167 Böylece insan Al-

lah’n muradnn karlkl sevgi ve muhabbet olduunu örenir ve bu

yolda çabalar. Sözünü yerli yerinde kullanmazsa bu durum, ilikilerinin

kesilmesine, karlkl nefrete ve yüz çevirmeye yol açar. Bütün bunlar-

dan sonra ise konuan için öyle der: ‘Bunu Allah’n rzasn kazanmak

için yapan kimse...’ Böyle bir davran, Allah’n raz olduu hususlar

bilen kiiden ortaya çkabilir. Allah’n raz olduu i ise, ancak Kitabn-

da ve Peygamberinin dilinde eriat yapt hususlar bilmekle gerçekle-

ebilir. Böylece insan bir eyi söylemek istediinde, sözünü o yerde her

bakmdan Allah’ raz edecek ekilde söyleyip söylemediine dikkat

eder. Sözünde Allah’n rzasn bozacak bir yön bile bulursa, sözün bü-

tünü geçersizdir ve Allah nezdinde beenilmemitir. Çünkü bölünme

veya ayrma yoktur. Buras bir sürçme yeridir. lac ise, söylediimiz

gibi, meru amel ve Allah’ raz edecek ileri bilmektir.

Söz hastalklarndan biri de genelletirmeksizin hükümdar veya

baka biri gibi, belli bir ahs karsnda münkeri (çirkin, kötü) dei-

tirmektir. lac ise, bu konudaki ölçüyü bilmek ve münker davrantan

uzak durmaktr. Kii eriatn kendi mezhebinin ve içtihadnn münker

saydn bildii eylerden uzak durmaldr. Bakasnn mezhebinde ya-

sak olup ona göre mubah olan fiil onu balamaz. Sonra, kendisine göre

münker olan eyi hakknda eletirdii, kiiye bakar. Söz konusu münker

o kiinin mezhebinde helal olabilir. Örnek olarak, hurmadan yaplan

nebizin Haefilerdeki durumunu verebiliriz. Nebizin haram olduuna

inanan bir insan bakasnn nebiz içtiini veya onunla abdest aldn
görürse, sadece nebizin haramlna inanana tepki gösterebilir. Ya da

tepki gösterilen münker, haraml hakknda görü birliine varlan hu-

suslardan olmaldr. Bu konudaki ölçü budur.

Sözlerin ayrnts çoktur. Hastalklarn ve ilaçlarn ise iki eyde s-

ralayabiliriz: Birincisi susmak istediinde konuman, konumak istedi-

inde ise susmandr. kincisi ise sustuunda günahkâr olacan durum-

larda konumandr. Aksi halde, konumamalsn. Sözünün beenüdii
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ve güzel bulunduu yerlerde konumaktan saknmalsn. Çünkü o esna-

da konumak, büyük günahlardandr. Bunun yegâne ilac ise, bilinme-

yen bir hususta tanklk etmek durumunun dnda, susmaktr. Bu ko-

nudaki ilke budur.

VASIL

Fiil Hastalklarnn Açklanmas

Fiil ve davranlardaki hastalklar, bir fiili topluluk içinde yapmann

-söz gelii namaz klmak gibi- yalnz yapmaktan daha güzel olmasdr.

Hz. Peygamber böyle biri hakknda öyle der: te bu, davranyla

Rabbini kandrmaya çalan biridir. Namazn toplulukta güzel klarken

yalnz kaldnda kötü klar.’ Bu, nefs hastalklarinin en büyüklerinden-

dir. lac ise, ‘Allah’n gördüünü bilmez mi?’268 ayetiyle ‘Sizin gizlediinizi

ve açkladnz bilir
5269

aycdcridir. Bir rivayette
£
Allah kendisinden uta-

nlmaya daha layktr’ denilir. Böyle ayet ve hadisler, bu hastaln ilac-

dr. Bu hastaln baka bir ilac daha vardr, fakat terkibi belirsizdir. Bu

ilaç, davran güzel yapmayla insann bilgisize öretmeyi vc gafile ha-

trlatmay amaçlamasdr. Baka bir hastalk ise, insanlardan dolay ame-

li brakmaktr. Böyle bir davran, sûflere göre riya iken insanlar için

amel yapmak Allah ehlinin büyüklerinin nezdnde -riya deil- irkin ta

kendisidir. Bunun ilac ise, ‘Sizi ve amellerinizi yaratan Allah’tr
5270

ve

benzeri ayetlerdir.

VASIL

Hal Hastalklarnn Bilinmesi

Hallerdeki hastalklar ise, insanlar nezdinde kendisinin de salih ol-

duu bilinecek ekilde, salih insanlara arkadalk etmektir. Hâlbuki o

ehvetine uyan biridir. Salih insanlar semada ise, o oradaki bir cariyeye
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veya olana âk olur, topluluk bunu bilmez. çinden o ahsa baland
için, kendisine vecd gelir ve halinin etkisi altna girer, hareketlenir, ç-
lk atar, nefesleri hzlanr, ‘Allah Allah’, ya da ‘Hu Hu’ diyerek Allah eh-

linin söyledii sözleri söyler. Oradaki topluluk da onu halinin ilahi ol-

duunu zanneder. Üstelik böyle bir insan, sahih bir vecd ve hal sahibi

olabilir. Fakat bu durum, ilac ‘Onu tahrip eden hüsrana uramtr’271

ayeti olan kimse adna geçerlidir.

Hal hastalklarndan biri de, içinde bulunulandan baka bir halde

görünmektir. lac ise, insann nefsinde bulunan ve giymesi helal olan

hali ‘giymesidir.’ Bu hastalklar ve ilaçlarm bilip de nefsine kar onlar

kullanana ilaçlar fayda verir.

Anlatlr ki: eyh Ruzbihan, güzel bir arkc kadna tutulmu ve

kendini ona kaptrm. Daha önce hacda Allah sevgisiyle vecde gelirken

o kadar ses çkarrm ki, Kabe’yi tavaf edenleri bile rahatsz edermi ve

bu nedenle Harem’in sathnda tavaf edermi. Ruzbihan düzgün hal sa-

hibi biriydi. Kadna tutulduunun kimse farknda deildi. Ruzbi-

han’dak Allah sevgisinin hükmü bu kez kadna geçmiti. nsanlarn

kendisindeki sevginin Allah sevgisi olduunu zannettiklerini fark edin-

ce, sûfilerin yanna gelerek hrkay çkarp atm, hikâyesini anlatarak

öyle demi: ‘Halim hakknda yalan söylemek istemem.’ vSonra arkc

kadnn hizmetine girmi. Kadna Rzhihan’n hali, kendisine, ball
ve Allah ehlinin en büyüklerinden birisi olduu bildirildiinde, kadn

utanarak onun dürüstlüünün bereketiyle yaantsn brakarak Allah’a

dönmü ve O’na hizmet etmi. Allah da kadna dönük bu sevgiyi

Ruzbihan’n kalbinden silmi, tekrar sûflere dönmü, hrkasn giymi,

hali hakknda Allah karsnda yalan söylememitir. Onlarn dorulukla-

r böyleydi ve iin özü de budur. Çünkü insan, ya bir söz ‘söylemekte-

dir’ veya bir fiil veya bir haldedir ya da dördüncü bir eydedir. Avn e-

kilde, vecd halinde ayakta duran kii de böyledir. Sonra vecdi gider ve

hemen oturur ve artk vecde gelmeye çalmaz. Vecde gelmeye çalr

da orada bulunanlara vecde gelmeye çaltn söylemezse hastadr. Bu

durum, bu meseleyi özetler. Sözlerin, fiillerin ve hallerin ayrntlar çok-

tur. Bu konuda, yalandan uzaklap doruya balanmak gerekir. nsan-

lar için Allah’n gereken yerde izhar ettii eyi göstermek gerekir. Al-

lah'n bu ilerin tafsili hakkndaki hükmünü bilmek, Allah ehli nezdinde
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zorunludur. Allah’n hükmünü bilmeyen ise, O’na ibadet edemez, çün-

kü Allah cahili dost edinmez.

Bu söylediklerimizle marifetin bölümlerini ve alt ksmlarn açk-

lam olduk. Bir insan onlar örendiinde, özel anlamda ‘arif diye

isimlendirilir. Buna bir de Allah’, O’na zorunlu ya da hakknda müm-

kün veya imkânsz özellikleri bilmeyi de ekleyerek O’nun zatn ile ilah

oluunu bilmeyi ayrt edebilir. Böyle bir bilgi, ariflerin deil, Allah’ bi-

lenlerin makamdr. Çünkü marifet bir hedef iken, bilgi yolu kanttr.

Bilgi, ilahi bir nitelik iken, marifet var olana ait nefsanî ve Rabbani bir

niteliktir. Bu bölüm, marifetle ilgilidir. Allah ehlinden arkadalarmz,

Allah’ bilenlere ‘arifler’ adn verdikleri gibi zevk yoluyla Allah’ bilme-

ye de ‘marifet
7 adm vermitir. Onlar bu makam sonuçlaryla ve ehlinde

ortaya çkan niteliinin ayrlmaz özellikleriyle tanmlamlardr.

Cüneyd’e marifet ve arifin ne olduu sorulduunda öyle demi:

‘Suçun rengi kabnn rengi.’ Baka bir ifadeyle arif, Allah’n ahlâkyla

ahlâklanmür. Öyle k arif, adeta Haktr. ‘O’dur ve O deildir.’ Sûflere

göre arif, heybeti ve sekined nefsine hissettiren, Haktan kendisini al-

koyacak ilgileri olmayandr. Onun marifetinin ba Allah’a, sonu son-

suzlara dönüktür. Arifin kalbine Hak veya batl girmez. Hakkn zikri

onu kaplad için, kendinden habersizdir. Böyle bir insan, Allah’tan

bakasn müahede etmez ve O’ndan bakasna dönmez. Bu kii -

kalbiyle deil- Rabbiyle yaayandr. Marifet kalbine girdiinde ise, sa-

hip olduu halleri (fail olan) Allah’a çevirmekle onlar bozar, yoksa on-

lar yok etmez! Çünkü haller, Allah’n Belks’m diliyle
‘Hükümdarlar bir

yere girdiklerinde oray bozarlar, azizlerini zelil yaparlar
’171 demesine

benzer. Bize göre gerçek öyle deildir. Aksine onlar, o yerin ehlinin

azizlerini daha önce bakasyla aziz iken Allah ile aziz olanlar haline çe-

virirler. Onlarn horluunu ve zelilliini ise, bakas karsnda deil, Al-

lah’n karsnda zillet yaparlar. Onlara göre ârifin hali yoktur. Bunun

nedeni, onun özelliklerini silmesi, hüviyetini yok etmesi ve izinin kay-

bolmasdr. Kul, Allah ile müstani olduu sürece marifete sahip ola-

maz. Arif, .dilsizdir, kesilmitir, içine kapanmtr, bildiini övmekten

acizdir. Nurlanm bile olsa, bedende kalmaktan korkar ve endie du-

yar. Çünkü âri’ ona ölümle kendisine kavuabileceini bildirmitir. Bu

nedenle o kavumay özleyerek, dünya hayat ona kasvet verir. Öyleyse

arifin yaants kirden arnm, -nefsinde deil- gerçekte hayan hotur.
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Bütün yaratklar ondan (onun kalbinden) gitmitir. Bakan herkes ona

sayg duyar. Görüldüünde Allah hatrlanr. Allah ile ünsiyet eder. Bir

aralk ve fasla olmakszn Allah ile beraberdir. Kalbinde diridir, kalbi-

nin tazimi Hakka aynadr, hilim (gücü varken balama) sahibidir ve

bu özellii kazanmak için çalr. Dünya ve ahiretten uzaklamtr.

Hayret ve dehet sahibidir. Amellerini Allah’tan alr, onlarda Allah’a

döner (kendisine mal etmez). Midesi aç, bedeni çplaktr. Hiçbir ey
hakknda üzülmez. Çünkü Allah’tan baka hareketli görmez. Gözleri

alar, kalbi güler. Arif, iyinin ve kötünün dedii yeryüzüne benzer.

Her eyi gölgelendiren bir buluttur arif. Sevdii ve sevmedii her eyi

sulayan yamur gibidir. Onda ayrtrma yoktur. Arzusunu hiçbir ey
tatmin edemez. Kendine alar, Rabbini över. Maln harcar, Hakka ait

eyle durur, bir an bile O’ndan gafil kalmaz. Rabbini Rabbiyle bilir vc

hallerinde hazrlkldr. Bakalar onu düünmez. Allah’n kelamndan

baka bir sözle konumaz. Yaratklardan uzaklamtr. Yoksunluk ve

zillet sahibidir. Bu ise, zenginlik ve izzeti dourur. Onun marifeti.

Hakkn srlar üzerine domas ve nurlarn pe pee gelmesidir. Hali

sözünün üzerindedir. Fetih bakmndan halleri denktir. Namaznda ol-

duu gibi yatanda da haller ona açlr -bununla birlikte gelen ilhamlar

mekânlara göre deiir.- Sürekli zikreder. Temyizi düüren parltlar

(levami
5

)
vardr. Hiçbir ey onu kirletemez ve her ey onunla durular.

Bilgi türleri onun için aydnlanr ve onlarla gaybn srlarn görür. Bat-

ran dalgalar olan tahkik denizlerinde boulmutur. Yükselir ve batar.

Vaktin sahibidir. Hakkn üzerindeki yükümlülüklerini tam olarak yeri-

ne getirir. Onun özellii, sürekli bir nitelikten baka bir nitelie baka-

lamaktr. Gayret göstermez veya (herhangi bir eyi) kendine çekmeye

çalmaz. Vaktin biriciidir. Eyay sdrr, fakat eya onu sdramaz.

Umut eder, kendinden bir ey umulmaz. Merhametlidir, ünsiyet eden-

dir. Hakkn celalini görendir. Hazretin cemalini her ilhamda görür. -
lere kast olmakszn tesadüf eder. Kaybederken bulur. Lütufta kahr,

kahrda lütfü vardr. Halk (âlem, yaratlm) olmakszn, Haktr. Al-

lah'n her eyi ayakta tuttuunu görür. Allah nedeniyle eyadan fani,

Allah ile bakidir. Olutan gaip Yaratan ile hazrdr. Bakas (hakknda)

ayk, sevgisiyle sarho, tecelliyi toplayandr. Geçmi, içinde bulunduu

durumu ona kaçrtmaz. Kavumas sabit, ibadeti âdet içinde salamdr -

bununla birlikte hastalklar yok etmitir.- Özü gerei itaatkârdr, te-
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bihcen münezzeh Rabbinin emrini kabul edendir. eriatn hükümleri

O’ndan onun üzerinde rek bir hakikatte akar. O, ruh ve rahadk sahibi-

dir. Kalbi, her sâlike giden bir yoldur. Delil, kef ve müahede sahibi-

dir. Gelen her varide (ilham) sayg gösterir. ahit karsnda saygldr,

hastalklardan uzaktr. Kendisine ilka edilir, o da telakki eder. Sevgisini

gizleyen ve saklayandr. Vakfe yerinde hapsedilmitir. Zorlanarak gi-

dendir. Dönmesi sülük, perdesi müahededir. Srrn ise gözü bilmez.

Ârif için her ne zaman bir yön ortaya çksa, ondan bâtn olduu bi-

linir. O, yalnzlk olmakszn, tek bir yüzdür (vech, yön). Halleri isimle-

rin hükümlerine göre çoalr. Anlay güvenilirdir. Art kabul eden,

çokluu birleyen, kadim söz sahibidir. Perdenin ardndakini perde

kalkmakszn bilir. Sönük nur sahibidir. Inlan yakcdr.. Varidat sk-

cdr ve bilinmeyen eyleri öna getirir. Telvininde temkin (deimede

sebat) vardr, çünkü Yaradam ‘her gün bir itedir.’ (Alem demek olan)

Siva’dan tamamen soyutlanmtr. Mertebesinde Hak ile durur. Kendi-

sinden istenilen her eyi dileyendir. Kendisini çeken ilahi inayet sahibi-

dir. Dururken sülük eder. Sefer ederken mukimdir. Bak ve nazar sa-

hibidir. Bir baka dik gelmeyecek srlar sdrr. Bir sebep (vasta) ol-

makszn Allah’tan anlayandr. Ahlâkn bir olmay (ittihad) dile getir-

meksizin süsleyendir. Giden her eyde (ya da mezhepte) kendisi gitme-

den-gidendir. Neftin kibrinden ruhu arnmtr. Mertebeleri makamn-

da bilinir. Srrnda konuana inanr, ona kulak verir ve getirdiini arzu-

lar. Ârif bâtnndakine kar efkatli, içinde bulunduu vaktin yararna

gizlediinin zddn gösterendir. Yüce veya aa toplulukta gariptir.

Kimse onun üzerinde hüküm sahibi deildir. Etkin, snrl ve snrsz

himmet sahibidir. Srlarn yaylmasna kar kskançtr. Hiçbir ey onu

kökletiremez. Varlklar mqvcrct yoluyla bu konudaki bir tecelliyle

mütalaa eder. Bu tecelli onu skntdan al kor. Çünkü olu makam onu

gerektirmez. Bütün hayrlar kendinde toplayandr. simle deil,

meiyet ile hüküm verir. ki ucu birbirine denktir. Ezeli, ebedi gibidir.

Makamlar Onun üzerinde döner, o makamlar üzerinde dönmez. ki eli

vardr. Bunlarla -gayb ve ehadet âleminde Hakkn emrinden ve O’nun

vekil ve halifesi olarak- çeker ve yayar, Âlemin yüklerini srtlanr. Gizli

eyler onunla ortaya çkar. Düünceleri ahslar kendi suretlerinde ina

eder. Dört (unsuru) korunmu olandr. Melekûta yönelmitir. Arifin

nitelikleri saylamayacak kadar çoktur.
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Bunlar, ârifîn ve marifetin hakikati hakkndaki ifadelerdir. Bunlar

dile getirmemizin nedeni, onlarn kastettikleri eyin örenilmesini sa-

lamaktr. Öyle ki, kimse, sûflcrin gitmedii bir yolda yalnz bamza
gittiimizi bizden duyamaz. Yol birdir. Bununla birlikte, herkesin ken-

dine özgü bir yöntemi olabilir. Çünkü Allah’a giden yollar yaratklarn

nefesleri saysncadr. Yani her nefes, Allah’a giden bir yoldur ve bu

dorudur. Nefesleri bilmek ve onlar gözetmek hakknda ne kadar çok

ey yitirirsen, yollan bilmek hakknda da o kadarn yitirirsin. Yollar

bilmek hakknda ne kadarn yitirirsen gayeler hakknda da o kadarn

kaybedersin. Her yolun gayesi Allah’tr. Çünkü c0 her eyin kendine

döndüü 5273
kimsedir.

Bize göre ilahi mertebeden -ki arifler onu vccdlcrinde Haktan mü-

ahede eder ve bu, çetin bir itir- arifin niteliine gelirsek öyle deriz:

Arif marifete ulanca, cem’ halinde Hak ile var olur. Himmeti etkindir,

bir snrlama olmakszn bütün varla nüfuz eder. Fakat bu da, Allah

ehlinin nezdinde bilinen bir ölçüyle gerçekleir. Ârif âlemdeki insan,

cin, melek, hayvan gibi bütün varlklarn nezdinde nitelii ve özellii

bilinmeyen kimsedir. Arif bilinip de snrlanmaz ve farkllamasn sa-

layacak ekilde adetten ayrlmaz. Ârif zikri tayandr. Hali gizlidir, Al-

lah’n kullarna dönük genel efkati vardr. Kendisine merhamet edilme-

si emredilen kimseyi ayrt eder ve ona özel bir ekilde merhamet göste-

rir. Hakkn iradesiyle irade eder, tartmaz ve kar koymaz. Varlkta

onun istemedii bir i gerçeklemez. stemedii veya naho bulduu bir

ey gerçekleirse, yumuak iken iddetlenir. Çirkin huylarda güzel ahlâ-

k bilir. Böylelikle ehline kar hikmetli bir ekilde onlar yerli yerine

yerletirir. Allah’n uzaklat kimseden uzaktr. Uzak iken, yine de ona

kar cömerttir. Âlemdeki bütün haberleri dorular. Bakas nezdinde

yalan oLan ey, onun nezdinde dorudur. Allah’n kullarndan gelecek

skntlardan güvendedir. Yaratklarn farkl türleriyle zikirlerini görür.

Ancak kendi gibi bir arife kendini gösterir. Hak kendisinde tecelli etti-

inde öyle der: ‘Ben kevni ve ilahi niteliklerinin genelliinde benzerlik

gücüne sahibim,’ Bismillah dediinde, istedii her ey bu sözüyle him-

metinden meydana gelir. Hâlbuki Allah karsndaki saygmn gereiyle,

‘ol’ demez. Mertebelere ve inakamlara hakkn verir. Küçüün hakkna

sayg gösterir. Bütün bu nitelikleri tek bir halde kendinde toplar. Mik-

tarlar ve ölçüleri bilir, ihmal etmez, arya gitmez. Her an hallerin
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bakalamasyla etkilenir. Âlemdeki hiçbir eyi yitirmeyecei, kaçrma-

yaca gibi Hakkn içinde bulunduu anda âlemin o andan talep ettii

eyden habersiz kalmaz. Nefesin çkmas esnasnda kalbinde bulunduu

surete göre suretlerin yaratln nefeslerinden bilir. Kalbini soutmak

üzere yabanc bir nefes dtan ona gelince, nefese vaktin elbisesini giydi-

rir. Böylelikle nefes, kalpte bulunan o nur ile boyanr. Makamn hali,

hali makamn gizler. Hal sahipleri onun makamn bilemezken makam

sahipleri hali nedeniyle onu tanmaz. Hak onu doasna brakmazsa,

ehvetine kar dirençlidir. Kendisine deil, sana ihsan eder. Cömertlii

bir sebebe bal deildir. hsan ederken baa kakmaz. Minnetle kabul

edilse de ihsan eder. Cahili bilgisizlii nedeniyle knamaz. Çünkü onun

bilgisizliinin bilgide bir yorumu vardr. Veren kii onun yanndakinin

farkna varamaz. Verdii eyin kendi nezdinde ona ulatrmak üzere

bulunan bir emanet olduunu belirtir. Onun Allah nezdinden olduu-

nu söylemez. Kapal ve sorunlu ileri apaçk bir nur ile açar. Üstünden

ve ayaklarnn altndan yer. Dilerse kalpler, farknda olmadklar yerden

ona balanr. Dilerse farknda olmakszn onlar brakr. lerin gemini

elinde tutar ve eya, içerdikleri Hakkn yüzü nedeniyle ona sahip olabi-

lir. Aadaki bakyla yüceye bakar. Aa bakar, yükselir ve bakyla

yukar çkar. Genii daraltr, dar geniletir. Duyulan her eyi o ey yö-

nünden olmakszn duyar. Görülen her eyi onun yönünden olmakszn

görür. ki hasm raz edecek ekilde iki hasm arasmda hüküm verir.

çelise bile, her birinin lehinde hüküm verir.

Arif, yolundan vaktin hikmeti nedeniyle baka bir yola -ki o da yo-

lundadr- sapar. Nefsin zikri, dereceli üstünlük nedeniyle, topluluun

zikrine baskn gelir. Bu durum. Hakk üstün saymadaki gayretten kay-

naklanr. Çünkü o, Hakta ve hak ile zikreder. Bütün ilerin (bilgisi),

onun nezdinde rivayet yoluyla deil zevk yoluyla elde edilmitir. Rab-

bini kendinden bilir. Nitekim Hak da âlemi kendi hakkndaki bilgisin-

den bilir. Suçluyu knamaz, çünkü suç, bir hak editir ve günahkâr onu

hak etmitir. Onun azameti, zillet ve küçüklüündedir. Dünyada ve

ahirette zilletinden azamet yerine intikal etmez. Bilgisinde bilgisine gö-

re bulunur. Amel gerekirse amel eder, amel etmemek gerekirse yapmaz.

lerin hükümlerinin hâzineleri yannda, anahtarlar elindedir. Diledii

ölçüde indirir, farknda olunmakszn diledii ölçüde çkartr. Anlayla-

rn inceliklerinde uzmandr. Kemal nitelikleri ona aittir. Kendini ve
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bakasn korumada bein makam ona aittir. Allah’n ‘
Her yarata ya-

ratlm verdi
’274

ayetine bakar ve yaratllarn amaz. Alemin ilerini,

Rabbinin önünde bilgili, rehber ve hizmetinde ihlâsl, saygl bir ekilde

yönetir. Srrnn bir yeri yoktur. stenildiinde cimrilik yapmaz. Alem-

de oluan ilahi eserleri görür. Bunun nedeni,
‘Onlara ayetlerimizi ufuk-

larda ve nefslerinde göstereceiz
7275

ayetini duyunca bunlara sahip olduk-

laryla karlk verebilmektir.

Arif, Hakkn nidasn yaratklarn dillerinden duyar. O eyay sd-
rrken Rabbinden bakas onu sdramaz. Öyleyse arif, onun olu ve

A

ayndr. Aleme gelen ilahi emirleri düzenler. Sarslma halinde sabittir.

Sonradan olmular onu sarsamaz. lahi mertebede kendinde görmedii

bir nitelik yoktur. Diledii her surette hayat niteliiyle gözükür. Bu-

nunla birlikte, snrlanan yerde dunr. Hakkn Yaratannn hakkndan

tanr. Eya içinde hak edi tarznda tasarruf eder. Hakk eyada vekili

edinir. Bir üstün gelme arzusu olmakszn, ilahi iktidar ona aittir.

Adamlarn himmetleri ona ilemedii gibi Hakkn bir hakk da kendisi-

ne yönelmez. leri Rabbiyle deil, kendi bana üstlenir. Çünkü o,

Rabbinin kendisine hâkim olmas nedeniyle, kendisini görmez. Tenzih

nitelikleri tebihin varlyla birlikte ona döner. Nefeslerini suretlerini

müahede ederek sayar. Neyin arttn ve her gün ve gecede neyin ek-

sildiini bilir. Balangç ve sona bakar. Dairenin iki ucunun birletiini

görür. Kelimeyi, yerli yerine yerletirir. Suretini ve halim herhangi bir

surette deitirir. Dedii her yer, onun temasyla hayat bulur, çünkü

onun temas, ruhani bir hayat barndrr. Kalktnda, onun kalkmas

nedeniyle Rabbi de kalkar. Rabbi onun kzmas nedeniyle kzar, raz

olmas nedeniyle raz olur. Arifin sülûkundaki hali böyledir ve bu du-

rum ona döner.
‘

ihsann karl ihsandr
’276 Herhangi bir konuda aklna

gelen her düünce oluur. Bu ey ise, arifin kendisini oluturduunu bi-

lemez. Eya üzerinde, istiva üstünlüü deil, Amâ (mertebesinden kay-

naklanan) üstünlüü vardr.

Arif âlemde halcikati bilinmeksizin biricik olandr. Onun ihtiyac

onunla karlanr. Çünkü o, aciz suretiyle gözükür. Kudreti ise acizlii-

nin ardndadr. Mümkün onun kudretine kar koyamad gibi Yarat-

csnn kudretine de imkânsz olan kar koyamaz ve böylece (O ve ârif

arasnda) farkllk gerçekleir. Zahiriyle sonda kalrsa, bâtnyla öndedir.

Müahedesinde Evvel, Ahir, Bâtn ve Zâhir’i bir araya getirir. Günah-
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kâra ve iyiye ihsan eder. Her ite Allah’a döner. Kendisi için veya Rabbi

için -özel bir emir olmazsa- intikam almaz. Allah emretmezse, bulun-

duu haldeki takdiri görmesi nedeniyle hakkm balar. Az onda çok,

çok onun yannda azdr. Maslahata göre hareket eder. Hak onun mülkü

haline gelir. Gafillerin ellerinin onlara ulamamas için Allah’n isimleri-

ni tenzih ve tespih eder. Bunun nedeni -ismin isimlendirilene delil ol-

mas bakmndan- isimlerin delil olduu ilah mertebe hakknda duydu-

u kskançlktr. Kendisini yükselten bir göreve gelirse, onda Allah ne-

deniyle yükseldik görmez ki nerede kald kendisi nedeniyle yükselme

görsün! Hüküm verirken adildir, zulmü yoktur. eriatn ilimlerini

aynü’l-cem’ makamndan derler. Hak örettii için, yaratklarn öret-

mesine muhtaç deildir. Bakasna fayda verir. Zarara yol açacak eyi

vermez. Cezalandrmas, bir temizliktir. Adaletinin nuruyla, hakszlk

karanl geride kalmaz. Bilgisinin nuru karsmda cehalet karanl

kalmaz. leri ilali bir dille açklar. Böylelikle onlarn srlarn ortaya ç-

karr ve onlar mertebelerinde izhar eder. Kendinden deil, Yaratannn

suretini müahede etmekten dolay meydana getirir. Bütün bunlarn ait

olduu kii ârif deildir. Arif, bunlarn kullanm yerlerini bilen kimse-

dir. Bu, arife saklanm bir müahededir. Ârif, ‘telvinde temkin (dei-

mede sebat)’ sahibidir. O varistir, fakat genel nebilige varis olunmaz.

Tasarruf eder, gerektii ekilde ve gereken kimse adna amel eder. Ezi-

yet görür, gücü yeterken balar. Cezalandrdnda ise cezalandrmas

iddetlidir. Çünkü cezalandrmas, Allah’n rahmetiyle kark deil, saf-

tr. Ebu Yezid öyle der: ‘Benim cezalandrmam daha iddetlidir.’ te
bu, bana göre arifin niteliidir. Bunu iyice ören, Bu kaynan merte-

besine (ulamak) zordur. Allah ihsan sahibidir.

VASIL

Bilgi ve Bilenin Makamnn Açklanmas

Bu makam marifet, sahibi ise ârif diye isimlendirilir. Arkadalar-

mz, mârifet-ârif ile bilgi-bilen hakknda görü ayrlna dümütür.

Bir ksm unu iddia etmitir: Marifet Rabbani, bilgi ilahidir. Ben de bu
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görüteyim. Sehl b. Abdullah Tüsterî, Ebu Yezid, bn Ârif ve Ebu

Medyen gibi muhakkikler de ayn görütedir. Bir ksmna göre, marifet

makam ilahi kaynakl iken bilgi onun altndadr. Ben bu görüü de ka-

bul ederim, çünkü onlar bilgi derken mârifede kastettiimizi, mârifet

derken bilgi ile kastettiimizi kastetmilerdir. Görü ayrl sözdedir.

Bizim dayanamz, c

Peygamber’e indirileni duyduklarnda gözlerinin, ta-

ndklar (mârifet) hak nedeniyle dolduunu görürsün’277
ayetidir. Allah, on-

lar âlim diye deil, ârif diye isimlendirdi. Sonra c
Rabbimiz'27*

derler.

Hâlbuki ‘ilahmz’ dememilerdir.
‘

îman ettik.’
279 Burada ise, ‘örendik’

veya ‘gördük’ demeyerek, uymay dile getirmilerdir.
‘

Biz onlar ahülerr

le birlikte yazdk mü Burada ‘biz ahiderdeniz’ dememilerdir. Sonra öy-
le demilerdir: ‘Niçin Allah’a ve Haktan bize gelene iman etmiyoruz ki?

2* 1

Hâlbuki onlar, (kesin kanaat anlamndaki) ‘kataa’ fiilini kullanmam-

lardr.
‘

Rabbimiz bizi cennetine koyar.’2*2 Burada ise sûflerin düündüü
gibi ‘ilahmz’ dememilerdir. ‘Salihler ile birlikte.’

2*3 Nitekim nebiler de

böyle demitir. Bunun üzerine Allah bu nitelikteki kimselere öyle de-

mitir:
‘

Allah söylediklerine karlk olarak onlar cennet ile ödüllendirdi.™*

Buras nefslerin arzu ettikleri eylerin bulunduu yerlerdir. Böylelikle

Allah onlar yerletirdii yere yerletirmitir.

Mârifet ve bilgi arasndaki fark hakknda Mevâkiu’n-nücûm adl ese-

rimizde yeterli açklama yapmtk. Orada, marifetten söz eden insana

sorulduunda farkl düünen kiinin bilgi hakknda verecei cevab ve-

rebileceini söylemitik. Görü ayrl anlamda deil, isimlendirmede-

dir. Bu konuda sûflerin arasnda baka bir görü ayrl daha ortaya

çkmtr: Acaba mârifete ulaan insan bütün makamlarn sahibi midir

deil midir? Doru olan, onun artnn (bütün makamlara) tahakküm

olmaddr. Bununla birlikte kii, verdikleri hallere ve âlemdeki tasar-

ruflara göre, bütün makamlara sahip olabilir. Onun art bilmektir.

Hüküm sahibi olmak isterse hale iner, çünkü tahakküm hallere aittir.

Hallere inmek, inmenin makama etki etmediini bilince söz konusu

olabilir. Bu nedenle ancak ilahi bir emirle hale inebilir. Tasavvuf yolun-

daki gerçek bir eyhten bu makam sahibinin bütün makamlar elde etti-

ini dediini duyarsan, burada hali deil bilgiyi kastetmitir. Bazen hali

de verebilir, fakat bu art deildir. art olduunu söyleyen insan, Allah

yolu hakknda olduu gibi nebilerin ve velilerin büyüklerinin halleri

hakknda bilgisi olmayan bir iddiacdr vc söyledii ona iade edilir.
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Çünkü kâmil, dünyada makamda yükselirken halde eksilir. Ahirette ise

böyle deildir. Müahede ‘baka’y görmeyi engelledii gibi makam da

halleri kaldrr, çünkü sübut, yok olmann zdddr.

Yüz on birinci ksm sona erdi.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ONKNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ALLAH'IN AKLIN GÜCÜNEYERLETRD
KENDSNE VERLENLER KABULÖZELL

Biliniz ki Allah Teala ‘akl’ diye isimlendirilen bir gücü yaratarak

kendisiyle doal ehvete kar koysun diye onu nefs-i natkaya (düünen

nefs) yerletirmitir. Doal ehvet, âri’nin kendisi için belirledii yerle-

rin dnda nefsi yönlendirmek üzere nefse hâkim olunca akl ona kar

durur. Allah akla hem O’nun ve hem müfekkire gücünün verdii eyleri

kabul özelliini yerletirdiini bildirdi. Allah, müfekkire gücüne hayal-

den elde ettii verilerle varlklarda tasarruf ve hüküm sahibi olma gücü

yerletirmitir. Hayal ise, verilerini duyusal güçlerden ve musavvire gü-

cünden alr. Musavvire gücünün verdiklerini ise toplam bakmndan

duyulardan elde edemez. Müfekkire gücünün Yaratcsnn -ki Allah’tr-

zaonda tefekkür ederek onu etkisi altna alacan da bilir. Bu konudaki

idraksizliini bilerek onun adna endie duyar ve kendisine öyle hitap

eder: ‘Allah kendinden sizi sakndrr. Allah kullarna çok ejkatlidir
ms Bu-

nun anlam udur: Sizi Allah'n zatn incelemekten sakndrmamzn

yegâne nedeni, size olan merhametimiz ve efkatimizdir. Çünkü elçile-

rimin niteliklerim hakknda dile getirdikleri hususlar akln -müfekkire

gücünün kendisine verecei bilgilerle- .olumsuzlayacam biliyoruz.

Akllar, söz konusu özellikleri kantlarnza göre reddeder. Bu durumda

imandan mahrum kalr ve ebedi bedbaht olursunuz .

5

Sonra Allah, Pey-

gamberine Allah’n zan hakknda düünmeyi bize yasaklamasn emret-

ti. Nitekim Allah’n baz kullan öyle yapmtr. Onlar, Allah’n zat hak-
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knda konuan aklclardr. Onlarn Allah’n zat hakkndaki görüleri

birbirinden farkllam, hepsi kendi düüncesinin gereiyle konumu,
birisi dierinin ispat ettiini olumsuzlamtr. Onlar, Allah’n zatm dü-

ünürken bir görüte bile uzlaamam, Allah’n kendilerine merhamet

ederek yasaklad bir konuyu konuarak Allah’a ve Peygamberine asi

olmu, Allah’n rahmetinden yüz çevirmilerdir. Söz konusu insanlarn

gayretleri dünya hayatnda boa çkm, onlar ise iyi yaptklarn zan-

netmilerdir. Onlar ‘Allah illettir’ derken baka bir grup ‘illet deildir’,

baka bir grup ‘Hakkn zatnn cevher, araz veya cisim olamayacan’

söylemitir. Onlara göre, Allah’n varl mahiyetinin kendisidir. O, on

kategoriden herhangi biri altna girmez. Bu konuda sözü uzatmlar.

Onlarn halini anlatan bir darb- mesel, ‘Gürültü duyuyorum, ama bir

ey görmüyorum’ der. Sonra eriat gelerek akllarn gösterdii eyin

zddn söylemitir. eriat, (Allah hakknda) gelmek, inmek, sevinmek,

istiva etmek, el, ayak gibi ifadeleri zikretti. Bunlar, sahih rivayetlerde

(Allah’a izafe edilen) bize aktarlan yaratklarn nitelikleridir. Ardndan

âri ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’286

buyurdu. Bununla birlikte bu nite-

likler de sabittir. Bunlar Allah’a vermek akim iddia ettii gibi imkânsz

olsayd, Allah onlar kendisi için kullanmaz, doru haber yalan olurdu.

Çünkü Allah peygamberini ‘
kavminir diliyle kendilerine açklasn diye’

287

gönderdi. Allah, onlara anlamalar için vahiy indirdi. Hz. Peygamber

açklam, tebli etmi, Allah’ tebliini yapt hakknda ümmetine a-

hit tutmutur. Dolaysyla ‘O’nun benzeri bir ey yoktur™* ayetindeki

özel nispeti bilemedik. Zikredilen sözlerin anlamn ise kavradk vc

bunlardan anlalan eyin konuma göre bir olduunu örendik. Onlarn

nispetleri, nispet edilen eyin deimesiyle deiir, yoksa hakikatlere

göre deimez, çünkü hakikader deimez.

Bu lafzlardan hareketle, onlarn Hak ile ilikisinin bilinemeyecei-

ni söyleyen kimse, âlim ve mümindir. Cisimletirmenin dmda, her-

hangi bir balamda onlar Hakka nispet eden kii ise ne âlim nc mü-

mindir. Allah’n zat hakknda düünen bu kii insafl davransayd, Al-

lah’n zat hakknda düünmez ve O’nun nezdinden gelenlere inanrd.

Çünkü delil, haber verenin doruluunu göstermitir ki o da peygam-

berdir. Bu durum, bu bolümde Allah'n zat hakknda akllarn verisine

göre konumamz engelledi. Biz de konuyu örenmede nakle bavuru-

ruz. Bununla birlikte, bu lafzlarn hakka nasl nispet edildiinde ben-
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zerlii reddeder ve bilinmeyen bir zat olarak nitelendii sfatn hakika-

tini bilemeyiz. Sana nasihatte bulundum.

Bunu bil ve eriatn sana getirdii eye göre davran ki selamete ere-

sin! Allah kendini en iyi bilen vc sözünde en doru olandr. Biz O’nu

olduu hal üzere örendik. O’ndan baka ilah yoktur. O, aziz ve ha-

kimdir. ‘Rabbin onlarn nitelemelerinden münezzehtir. Peygamberlere se-

lam olsun. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’adr .

5389

YÜZYETM SEKZNC BÖLÜM
Muhabbet Makamnn Bilinmesi

Sevgi hem insana hem Allah’a ait

Mahiyetini bilemeyeceimiz ekilde

Sevgi bir zevk, hakikati bilinmez

Allah, Allah! alacak bir i deil mi?

Sevginin gerekleri bana giydirir

Tpk hazr ve unutan gibi, iki zddn elbisesini

Sevgiyle Hakkn zorunluluu geçerli oldu

Bizde ve O'nda görünce, benzerler deiliz

Mafiret dilerim bu sözümden

Allah’a ükür olarak söyledim o sözü

Konuyla ilgili baka bir iirim udur:

Zatm bir’in ikiyi sevmesi gibi sevdim

Sevgi ya doaldr ya da ruhani

Ya da ilahidir, onu sana getiren

Hidayet nurunun lafzlar Kur’an’da
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Sordum, sorunuzu bilmiyorum

Hangi sevgiden ve ölçüden söz ediyorsun

Her sevgiyi bilgimin inceledii ilkesi var

Ama Rabbimin sevgisi öyle deil, onun kincisiyok

Balangc olan her sevginin sonu yok

Doa sevgisi ise sonludur

Durumlarn incelersen, nitelenmez o ikisi

Onlar bitmez ve eksilmez

Sevginin insandaki gayesi vuslat

Ruhu ruha kavuturur, cismi cisme

Rahman’a kavumann sonu zndklk

O’nun ihsan ihsann parças

Onu tasvir etmezsem, yükündü tutam bilmezsin

Onun tasviri ise burhann reddi

Konuyla ilgili baka bir iir ise udur:

Ben -bilscydilcr keke- hevann sevgilisiyim

Anlasalard keke, heva sevgilimizdir

Maksadm anlaynca, hamd edin ve bilin ki

Kavmim sözümden yüz çevirince

Sözümü anlamaktan habersizdir onlar

Ortaya çkan eyi görmeme haklar yok

Varlmda sevgilimden kör olmular

Yaratklarndan kimseyi istemem

Veya varlndan bakasn
,
anlayn!

Haklatmdan beri döndüm mazhara

Aynen öyle oldum, balann bana

Ben Allah’m sizin varlnzdaki ipiyim
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Kapya kul olarak sarlp hizmet edin

2eyneb’i sevdim dersem

Ya Nizam’t veya Inan’ sevdim dersem

Ne/s bir remizdir o

Altnda yüksek ve kymetli bir elbise var

Ben giyenin üzerindeki elbiseyim

Onu giyen ise bilmez

Sevgide baka bir ey yoktur

Hallac’n dediinden gayri, nimet bilin onu

Sevginin hayatn görseydim

Sizi gördüüm için beni kuatrd

Hakkn varln hiçbir göz görmez

Yokluk halindeki aslndan

Baka bir iirimiz ise udur:

Varlk bir harf, sen onun manas

Varlkta baka bir emelim yok

Harf manadr, onun manas sakinidir

Göz onun manasndan bakasn görmedi

Kalpftratnn verdii ey bakmndan

Manast ile lafz arasnda dolar

ilah azizdir, O’nu kimse ihtiva edemez

Biz ise O’nu kalbimize sdrdk

Ben deil hadis söyledi bunu

Allah’tan aktararak

Bu lafz da onun anlam

ilah Hak, onu iskân etmek isteyince
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Onu mutedil bir halde düzenledi

Varlm O’nun suretinin ayn

Sahih bir canl oldu, sadece O bilir

Allah en büyüktür, dengi yok

O'ndan baka bir ey yok, ancak O var

Hiçbir göz yokluktan bakasn görmedi

Öyleyse idrak edilen varlk O’nun

Allah’ Allah görür, ibret aln

hsam ve lütju için söylediim bu sözden

Bu konunun içerdii bölümler arasnda unlar da vardr: Bir va-

ka’da Hakkn bana bu msralarda yer alan bir anlamla hitap ettiini

gördüm. Daha önce sadece o vakada duyduum bir adla beni isimlen-

dirmiti. Bu isim, Nerdiyar idi. Bu lafzn anlamn sorunca bana öyle

demiti: ‘Evin tuttuu!’ te bu, u msralarda dile getirildi. Onu bu ki-

taba olduundan daha uzun bir ekilde yazdm. Burada kaydettiklerim

sadece gerçeklemi olan eylerdir.

Suretimi izhar edeyim diye seni evimde tuttum

Sizi tenzih ederim, tenzih ederim sizi

Gözlerin benim gibisine bakmad

Hiçbir göz senin gibi insan görmedi

mkânda sizden mükemmeli yok

Buna eriattan bir kant getirdim:

Sizden baka hangi kant olabilir ki?

Her durumda gerçekleendir o

Âdem suretiyle yaratklarma göründüm

eriatlarmda inanç olarak saptadm

mkânda sizden mükemmeli olsayd

-Olsayd- nakslk bende olurdu



Çünkü sen benim mertebeme göresin

Olann en mükemmeli bendendir

Kukusuz ki aça çkt.
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Bu iirde yer alan baka bir husus u iirde dile getirildi:

Allah kimsenin ulaamayaca kadar büyük

O Sevgili, Yüce, Efendi ve Samed

Güne bizi idrak eder, biz de onu

Ondan bize bir efkat ve ilgi var

Biz onu görürüz, o zahirdir

Tpk tecelli gibi ve kimse ulaamaz ona

Ik onu nitelemekten perdeler bizi

Keyfiyeti olmayan nasl snrlanr ki?

Keyfiyet ve nicelik cisimlerin özellii

Burada ne cisim ne hal ne say var

Bu bölümün içerii hakkndaki baka bir iir:.

Ömründen kaçrdn eyi onarmaya çal

Yolculuundaki azn Rahman olsun

Arzuyla ‘Ey emelimin nihayeti’ de O’na

Senin haberinin srrn ve manasm özlüyorum

Gördüümde anladm ki, varlk O’nun

Senin nazarndan ayrlmadm

Fena olmasayd ve benzerlik olumsuzlanmasayd senden

Ve gözü yakan tecelli gelmeseydi

Sizi görmenin dnda bir emelim olamazd

Sizin siretin hakknda olmayan kitap da okumazdm
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Ey benzeri olmayan! Senden dilerim

Senin kadrinden peygamberin diledii bir ii

Dedi ki bana, benim hükmümle kadrimi görürsen

Takdirim onu reddeder’, hepsi senin eserin

Size nebiden bir haber geldi, reddetmektedir

Verdiim hükmü ve senin ömründe artan eyi

Sizin nefs kelamnz var, hepsi inci

Bu da inci, katalm sizin incinize

Baka bir iir udur:

Sevginin kadrinin yüceldiini görünce

Bana ait deildi, ta ki ölüm geldi

Sevginin sevgisi ömrüme baland ve demedim:

Elde ettiim ey yeter bana!

Vuslat güneini sevgiliye gösterdim

Onunla varlm ve içimin gözü aydnland

Kalbim celalinden korkarak titredi

O esnada benim için güven gerçekleti

Cemalinin ünsiyet bahçesinde beni dolatrd

Ruhlardan, insan ve cinlerden kayboldum

Beni hazr bulundurdu, srrm ise gaipti

Beni gaipyapt, emir ise banayaklat

Ben bir’im dersem, O’nun varldr

Beni ispat ederlerse, o znman çi/t olur

Fakat varlm münezzeh ve ince bir karmdr

Bir'i görür, bilgi ise ikiye tanklk eder

Ona dedim ki, bu bir sözdür

Onun benzeri bir ibare dile gelmitir
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I

Ey nefsinde kendisi için zuhur eden kimse!

Say yok, hakikat benden fani

Senin nefsin nefs nimeti gördü

Kendinle aynaya bak, beni görürsün

Ey gaib! Makam bu olan fcii

Naîma cennetlerinde görünür

Yemin olsun, onun zatnn güzelliine uçtu

Kalpler, onlar uçmaktan engelledi

Allah seni baarya erdirsin, bilmesin ki, sevgi (muhabbet) ilahi bir

makamdr. Allah onunla kendisini niteleyerek el-Vedud (Seven) diye

isimlenmitir. Bir rivayette ise ‘el-Muhib
5 ad geçer. Tevrat’ta Musa’ya

vahyedilen eylerden biri de udur: ‘Ey Âdemolu! Senin hakkn için

ben sevenim. Senin üzerindeki hakkm için de sen beni sev.’ Hadiste ve

Kur’an’da yaratklar hakknda sevgi ifadesi geçmi, Allah sevilenlerin ni-

teliklerini ve türlerini zikrettii gibi sevmedii nitelikleri de zikretmi-

tir. Bunun yan sra sevmedii snflar da zikretmitir. Bu balamda Al-

lah, Peygamberine bize öyle demesini emretti: ‘De ki, Allah’ seviyor-

sanz bana uyun, Allah da sizi sevsin.’ Allah öyle der: ‘Ey iman edenler!

Sizden dininden dönen olursa, Allah kendilerini sevdii ve onlarn da Allah’

sevdii bir topluluk getirir.’290 Sevdii bir topluluu nitelerken öyle der:

‘Allah tövbe edenleri sever .’291 Baka bir ayette ise ‘temizlenenleri sever
32”,

‘tevekkül edenleri sever’
293

,
‘sabredenleri sever’

29*, ükredenleri sever, sada-

ka verenleri sever, ‘ihsan edenleri sever’
295

, ‘Allah yolunda bir bina gibi saf

saf savaanlar sever
’296

gibi ifadeler geçer. Allah, sevmedii niteliklerin

bulunduu bir toplumu sevmediini belirtir. Böylelikle hitabn bala-

mndan, Allah’n bu niteliklerin ortadan kalkmasn sevdii, bunlarn ise

ancak ztlaryla kalkabilecei anlalr. Bu durum zorunludur. Allah öy-

le der: ‘Allah bozguncular sevmez’
297

, ‘
fesad sevmez.’

298 Bunun zdd ise

slah ve salahtr. Öyleyse bozgunculuu terk etmek, salahn ta kendisi-

dir. Allah öyle der: ‘Allah sevinenleri sevmez.’
299 1

Allah övünenleri sev-

mez.”
00 Ya da

c
Allah zulmedenleri sevmez.”

01
Allah, ar gidenleri scvnez,

nankörleri sevmez, açkça günah ilemeyi sevmez, arda gidenleri

sevmez. Bunun yan sra, Allah bize baz eyleri süsleyerek, bazdarm ise
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genel anlamda sevdirmitir. Bize olan nimetinden söz ederken öyle

der:
‘

Fakat AUah size iman sevdirdi
*m Baka bir ayette ise

c

nsanlara ar-

zulan sevmek süslenmitir
’,M

der. Allah kar koca hakknda ‘Sizin aranza

sevgi ve merhamet yerletirdi

'

m buyurdu. Allah dümanlarn sevmemizi

yasaklayarak, öyle demitir:
cDümanm ve dümanlarnz dost edinme-

yin.^

Kur’an’da yer alan sevgiyle ilgili ayeder çoktur. Bu konudaki hadis-

lere gelirsek, Hz. Peygamber Allah’n öyle dediini belirtir: ‘Bilinmez

bir hazine idim, bilinmek istedim, âlemi yarattm ki onlara bilineyim.

Onlar da beni bildi.’ Biz bu sevgi nedeniyle yaratldk, kendimiz için ya-

ratlmadk! Bu nedenle ceza, amellere balanmtr. Öyleyse amelimiz,

O’na deil, bize aittir. badetimiz ise bize deil, O’na aittir. badet

amelle ayn deildir. Öyleyse yaratlmlarda ortaya çkan ameller,

O’nun için ahlâktr. Öyleyse gerçekte amel eden O’dur. Amellerin iyile-

ri -Allah karsndaki saygnn gereiyle- O’na izafe edilirken hepsi Al-

lah katndandr. Allah öyle der:
‘

Nefse ve onu düzenleyene, ona günah ve

takvasn ilham edene yemin olsun ki .’
306 Baka bir ayette ise ‘Si# ve amelle-

rinizi Allah yaratt
'307 buyrulur. Baka bir ayette ise

‘

Allah her eyin yara-

tcsdr^ diye buyurdu. Kullarn amelleri de bu kapsama girer. Hz.

Peygamber öyle der: ‘Allah öyle demitir: Bana yaklaan kimseler

kendilerine farz kldklarmdan daha sevimli ibadetlerle bana yaklama-

mtr. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklamay sürdürür. En sonunda

onu severim. Sevince kendisiyle duyduu kula, kendisiyle gördüü

gözü olurum.’ Bu tecelli nedeniyle baz insanlar ittihad (bir olmak) dile

getirmitir. Allah Teala ‘Attnda sen atmadn, Allah att’3w buyurdu.

Baka bir ayette ise ‘Si? bilmezsiniz’
310 buyruldu. Hadiste öyle denilir:

‘Allah her tövbekâr sever.’ Bir rivayette ‘Sevgim benim uruma birbi-

rini sevenlere vacip oldu’ denilir. Baka bir rivayette, ‘Size ihsan ettii

iyilikleri nedeniyle Allah’ sevin’ denilir. Bir rivayette ise ‘Allah güzeldir,

güzeli sever’ denilir. Allah övülmeyi sever. Hz. Peygamber öyle demi-

tir: ‘Bana dünyanzdan üç ey sevdirildi.’ Bu konudaki rivayetler pek

çoktur.

Sevgi makamnn deerli bir makam ve varln asl olduunu bil-

melisin.
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Sevgiden sudur ettik

Sevgi nedeniyle yaratldk

Bu nedenle kastla om zikrettik

Bunun için kabul ettik

Sevgi makamnn dört lakab vardr: Birincisi muhabbettir. Mu-

habbet, sevginin kalbe yerlemesi, arzî kirlerden arnmasdr. Muhab-

bet sahibinin sevdii karsnda ne bir amac ne de iradesi vardr, ikinci

ad vüd'dür. B kökten Allah'a ait ilahi bir isim vardr ki o da el-

Vedud’dur. Vüd, Allah’n niteliklerinden biridir ve O’nda sabittir. Sabit

olduu için de
c

vüd’ diye isimlendirilmitir. Çünkü vüd, yeryüzünde sa-

bit olmak demektir. Üçüncü lakab aktr. Ak, muhabbetin arsdr.

Kur’an’da sevginin iddetini anlatmak üzere kinaye yoluyla kullanlm-

tr. Ayette, ‘man edenler ise en çok Allah' sever
’311 buyurur. Ayn ey,

'Sevgisi onu kaplad™12 ayetinde de dile getirilir. Yani kadnn Yusufa dö-

nük sevgisi kalbinde örtü haline geldi. Bu, kalbin üzerini kaplayan ince

deri demektir. Öyleyse o, kalbi kuatan örtü gibidir. Hak, bir rivayette

kendisini ar sevgiyle nitelemitir. Bununla birlikte ak sözü Alal için

kullanlmaz. Âk vc ak, sevginin bütün parçalarm kuatacak ekilde

sevene yönelmesidir. Dördüncü lakab ise heva’dr. Heva, iradenin sevi-

lene younlamas vc kalpte ilk gerçekletiinde ona balanmasdr. A-

lah’n bu kelimeden gelen bir ismi yoktur. Onun gerçeklemesinin ise

bakmak veya haber veya ihsan gibi bir nedeni olmaldr. Bu sevginin

âmilleri çoktur. Sahih-ilahi haberde bu sevgi, Allah’n nafile hayrlar

çoaltnca kulunu sevmesi diye ifade edilir. erit konularda peygambere

uymak da (Allah’n sevgisini kazandrd için) bu kapsama girer. Heva

diye isimlendirilen sevginin bizdeki konumu budur. Baz insanlar bir

rivayetten türeterek sevgi hakknda öyle demilerdir:

Ey kavim! Benim kulam bir canlya âk
Kulak bazen gözden önce aka düer

Bizim de baktan ve duymadan ortaya çkan sevgi hakknda gazel-

lerimiz vardr.
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Bakasna olan sevgim bakmaya bal

Seni sevmek ise habere

Allah biliyor ki, tanmadm

Benim ‘kz kardeim’ denileni

Benim arzum, yapabilirsem ondan uzaklamak

Gözlerime bakla ihsanda bulunmak

Bu anlamdau msralar söyledik:

Hakikatim ona arzu duydu

Gözüm görmedi hâlbuki

Gördüümde onu ben

Görmenin hükmü altna girdim

Ey saknan kii, saknan kii

Saknmafayda verseydi keke

Vallahi, beni kendimden geçirmedi

O mahcubun güzellii

Kendine sevgi duyunca

nsanlarn akllar beni knar

Sanki onun nefesleri

Misk kokusu gibidir

Sefer edersen onlar izhar eder

Aydnlk ve açk sabahn nuru

Ey bulutlarn altndaki ayl

Kalbimi al da git

Onu görseydi, giderdi

O hurinin öldürdüü kii

Onunla sihirlendim

Seher vaktine kadar kendimden geçtim



Kaza ve kaderin hükmü

Beni kendimden ald
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Ey ceylann güzellii!

arabn zatyla güdülür

Karanlktan kaçarsn

Ve tasann yaylmasndan

Sanki o kuluk güneidir

Iktaki, ya da ay gibidir

Ya da onun gaybn perdeledi

Bu iirin karanlklar

Gözlerim sizi göreyim diyedir

Benim nasibim görmemdir

Benim dayanamyükümlülüumdür

Onun sevgisiyle, benim haberimdendir

u msralar da konuyla ilgilidir:

Kulak âk göz de dfc

.

Göz ve kulak ak arasnda ne büyük fark

Kulak âk olur, vehmim tasvir edemez

Göz âk olur, duyulur bir surete

Göz sahibi sevgilisi gelince

Onu görmek üzere baktan haz alr

Kulak sahibine sevgilisi gelirse

Duyu suretinde bakasndan ayrlmaz

Zeyneb'e duyulan arzu ise baka çünkü o bir sr

O sevgide duyma ve görme bir

Sevgideki en latif ey, bizzat benim bulduum eylerdir. Bunlar,

ar ak, hevat, güçlü bir özlem, aram, uykusuzluk, yemekten kesilmek
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gibi hallerdir, insan sevginin kime ait ve kiminle ilgili olduunu bile-

mez. Sevgilin senin için belirginlemez. Bu, benim zevk yoluyla ören-

diim en ince eydir. Bundan sonras ise tesadüfe kalr. Ya senin için

kefte bir tecelli meydana gelir ve bu sevgi ona iliir. Ya da bir ahs gö-

rürsün ve onu senin içinde bulduun vecdi görme esnasnda bulursun.

Anlarsn ki, o kii senin sevgilindir. Fakat sen onun farknda deilsindir.

Bir ahs zikredilir, endeki arzuyla ona bir meyil bulursun kendinde.

Bu durumda onun senin özlediin kii olduunu anlarsn. te bu,

nefslerin gayb perdesinin ardndan eyay örenmesinin en gizli srla-

rndandr. Nefs kendi halini bilemez ve kim için ve kim hakknda heye-

canlandn veya onu cokuya düüren eyin ne olduunu da bilemez.

nsanlar bu hali kabz ve bast halinde bulur. Bunun bir sebebi dc vok-
*

tur. Bu esnada insan üzen bir hal gelir vc kabzn o duruma ait olduu-

nu örenir. Ya da kendisini sevindiren bir hal gelir, anlar ki bast hali o

duruma aittir. Bu durum, gerçeklemelerinden önce, nefsin zahirî du-

yulardaki ilgisinde eyay örenmesinden kaynaklanr. Bunlar, yaratl-

n öncülleridir. Allah’n Rabbimiz olduu hakknda Âdemoullarmn

ziirriyetinden misak almas buna benzer. Artk kimse O’nu inkâr ede-

mez. Bu misak, her insann ftratnda kendisine dayanaca bir varla

muhtaç olarak bulunur. O ise Allah’tr ve insan bunun farknda olma-

yabilir. Bu nedenle Allah ‘Ey nsanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz’ diye bu-

yurdu. Allah onlara nefslerinde gördükleri yoksulluun -bakasyla de-

il- Allah’a yönelik olduunu söyler. Fakat insanlar bunu bilemez. Bi-

naenaleyh Hakk, bu yoksulluk sayesinde tandk. Bu makam zevk yo-

luyla örenince u msralar dile getirdik:

Sevdiime yirmi kant baladm

Onu bilemedim, sabr da anlamadm

Gözlerim yüzünün güzelliine bakmad

Kulaklarm onunyâdm duymad

Ta ki koru tarafndan bana bir imek çakt

Bir gün beni nimetlendirdi, bir gün azap verdi

Bu konuda bir zevkimiz vardr, çünkü biz sadece zevk yoluyla

edindiimiz bilgileri dile getiririz.
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Bilmediim yönden balandm sevdiime

‘Bilmiyorum’ diyenin kim olduunu da bilmem

Halimde hayrete dütüm, düüncem at
Hayretler bende ve durumum hakknda at

Ben yirmi kanttan sonra

Srrmn baland sevgiden söz ettim

Sevdiimi bilmiyorum, adn da bilmem

Gönlümün içerdiinin kim olduunu da

En sonunda yüz örtüsünden bana göründü

Dolunayn gecenin bulutundan gözükmesi gibi

Dedim ki, onlara ‘kimdir bu güzel?’ denildi:

Kalp gözünün kzdr, Sadr’n kardeinin kz

Onu ve kaynan yüceltmek üzere tekbir getirdim

Gecem onunla kadir gecesi gibi bereketlendi

Bu anlamda am’a ilk giriimizde tecrübe ettiimiz baka bir iiri-

miz vardr. Bedenî bir surette tahayyül edilen uzun bir hikâyede meçhul

bir meyil buldum kendimde. Bunun üzerine, halimle ve dilimle kendi-

sine hitap ederek öyle dedim:

Konulurum, bende sana dönük bir arzu varken

Sevgilinin 'bana söyle’ dedii kimsenin sözü bende

am’a girince aklm karkt

Benim kadar arzulu âk görmedim

Âk oldum, âk olduumu bilmedim

Sevgilim Yaratanm m, yoksa benzerim mi?

Kulaklarm onun yâdn duymad

Dedi mi ki: Bizden önce bizden bakas âk

Allah’n dou ve batdaki ehirlerini gezdim

Belki bana uyan birini bulurum diye
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Sadece belli bir sevgili sahibi gördüm

Gölge gibi doal olarak ona uymutu

Dedim ki, lahi! Kalbim kendinden geçti

Bilmiyorum, bak makamma ve zilletime!

Bir münadi nida etti, ‘sevgi iliklerimin arasnda’

Ey miskin! Bilgisizlik deryalarna daldn

Dikkat et! Sözümü dinle ve hikmetimin srrn al

Çünkü ben, ihsan ve talim ehlindenim

Yedi, on, sonra elli, sonra da

Vaslm üzere ikiyi elde ettiinde

Sizin için dörtgen, özgün bir ekil ortaya çkar

Kendisinde ayrmn da bulunduu vash tamamlayarak

Tpk gerçek bir açklama olarak Allah ismi gibi

Sevgilimin ismi asl suretindedir

te bu -alim isem- senin sevdiinin addr

Bu cimrilie izafe edilen bilgidendir

Anlay sahibiysen, arzulama bakasn

Dörtgendeki üçlükten, hepsini kapsar

Onun teslisi bir evdir, mushaf evi

Onda naz güzellii var, nazlanr

lahi bir ev, gözün kendisi için, sonra övgüler için bir ev

Bu ikisi müsamaha ve cömertlik evidir

Onun ba nezih harftir, yedilidir altdan

Fasl harflerinden iaretlerdir onlar

te bu, sevgiden meydana gelen en latif eydir. Onun altnda ise

‘sevginin sevgisi’ vardr. Bu ise, ilgili olduu ey yerine sevgiyle ilgilen-

mektir. Leyla, ‘Leyla, Leyla’ diye feryat eden Kays’n yanna gelmi.

Kays bir krbaç alm, kalbinin üstüne tutmu, kalbinin harareti onu
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eritmi. Böyle bir anda Leyla Kays’a selam verip ‘Ben senin sevgilinim,

senin göz aydnlnm, Leyla’ym ben’ demi. Kays Leyla’ya dönerek

öyle demi: ‘Benden uzak dur! Seni sevmek, beni senden uzaklatrd.’

te bu, muhabbette olabilecek en latif ve ince eydir. Fakat zikrettii-

mizden dala az latiftir. eyhimiz Ebu Abbas cl-Urcybi (ra.) Allah’tan

sevgiyi deil ‘sevgiyi sevmeyi’ vermesini isterdi.

nsanlar, sevginin tanmnda görü ayrlna dümütür. Bu ba-

lamda onu zatî tanmyla tanmlayan görmedim. Hatta böyle bir ey
düünülemez. Sevgiyi sonuçlan, izleri ve gerekleriyle tanmlamak

mümkündür. Özellikle Cenab Aziz, Allah kendisiyle nitelendiinde

böyledir. Bu konuda duyduum en güzel ey, birden çok ravinin Ebu

Abbas bn Ârif es-Sünhâcî’den aktard u ifadedir: ‘Muhabbet nedir?’

diye sorulduunda, öyle demi: ‘Gayret (kskançlk) muhabbetin nite-

liklerinden biridir. Gayret ise gizlemeyi gerektirir vc tanmlanamaz.’

Bilmelisin ki, bilinenler iki ksma ayrlr: Bir ksm tanmlanan, bir

ksm tanmlanmayan eylerdir. Onu bilen ariflere ve hakknda konu-

anlara göre muhabbet, tanimlinamayan eylerdendir. Muhabbet kim-

de bulunursa vc kimin nitelii olursa onu o bilir. Fakat mahiyeti bili-

nemez ve varh inkâr edilemez. Bilmelisin ki, muhabbet sahibi üzerin-

de o kadar hüküm sahibidir ki, sevdiinin sözünden baka bir ey duy-

mayacak ekilde seveni sar eder. Sevgilisinin yüzünden baka bir eyi

görmeyecek halde körletirir. Sevgilisinin ve sevgilisini sevenin yâdn-

dan baka bir söz karsnda onu dilsiz yapar. Sevenin kalbinin üzerine

bir mühür çekilir. Artk o kalbe: sevgUinin sevgisinden baka bir ey gi-

remez. Kilidini de hayal hâzinesine atar. Artk sevgilisinin tahayyülün-

den baka bir ey düünmez. Bu tahayyül, ya daha önce (kendisini)

görmekten veya hayalin ina ettii nitelikten kaynaklanr. Böylelikle se-

ven hakknda öyle denilir: !

j

Hayali gözümde yâd dilimde

Mekânn kalbimde, artk nerede gizleneceksin?

Onunla ve onun için duyar, onun için görür, onunla ve onun için

konuur. Hayal gücü beni öyle bir noktaya tad ki, sevgim benim için

sevdiimi dta göreceim ekilde bedenleürdi. Bu durum, Cebrail’in

Hz. Peygamber için bedenlenmesine benzer. Artk ona bakamyordum.
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Bana hitap ediyor, bana kulak veriyor ve söylediklerini anlyordum. Ba-

zen günlerce beni terk ediyor, yemek yiyemiyordum. Önüme sofra ge-

lirse, üzerine oturuyor, bana bakyor, kulaklarmla duyabileceim bir

dille öyle diyordu: ‘Beni görürken nasl yemek yiyeceksin?
5 Ben de

yemekten kesiliyor, açlk hissetmiyor ve doyuyordum. Öyle ki bu süreç-

te imanladm ve ona bakarak yemek ihtiyac duymadm. O benim için

gdann yerini almt. Arkadalarm ve ev halkm, yemek yemeden i-
manlamama armt. Çünkü ben günlerce azma bir lokma koyma-

dan duruyor, fakat ne açlk ne de susuzluk hissediyordum. Ayaktayken,

hareket ederken ve dururken sevgilim karmdayd.

Bilmelisin ki sevgi, sevilen Hak ise veya hemcinsi bir cariye veya

olan ise seveni bütünüyle kuatabilir. Zikredilenlerin dndaki sevilen-

lerin sevgisi insan tamamen kuatamaz. Bunu söylememizin nedeni

udur: insan bütün zatyla ancak sevdiinde, suretindeki birine karlk

verebilir. Bu durumda insandaki her parçann karl sevgilisinde de

bulunur. Dolaysyla onda genel olarak ayk olmasn salayacak (âk
olmam) bir parça kalmaz. Böylelikle zahiri zahirinde, bâtn bâtnnda

kendinden geçer. Baknz! Hak, ez-Zâhir ve el-Bâtm diye isimlendiril-

memi mi? Bu durumda insan Hakkn veya hemcinslerinin muhabbeti

kuatr. Bu durum, insann kendi cinsinin dndaki eylere dair sevgi-

sinde meydana gelmez. Çünkü âlemdeki bir eyi sevdiinde, ona uygun

parçasyla ona karlk verir. Zatndaki dier parçalar ise, kendi ileriyle

ilgilenir ve ayk kalr. Allah sevgisinin insan kuatmasnn nedeni ise,

bir rivayette geçrii gibi, insann ilahi surete göre yaratlm olmasdr.

Böylelikle bütün zatyla ilahi mertebenin karsnda durur. Bu nedenle

ilahi isimler onda ortaya çkar. Bu isimlerle sevgiden yoksun kimse

ahlâklanr ve kendi nezdinden sevgi niteliini meydana getirir. Bu ne-

denle sevgi insan kuatr. Bu sevgi Allah’a iliip Allah insann sevgilisi

olduunda ise insan Haktaki bu sevgisinde benzerlerini sevmekten daha

fazla bir ekilde kendinden geçer. Çünkü insan benzerlerini sevdiinde,

sevdii yokken onu göremez. Hâlbuki Allah’ severken, Allah sürekli

müahede edilir. Sevgilinin müahedesi ise, beden için besin gibidir.

Besin ile beden geliir ve büyür. Öyleyse insann müahedesi arttkça

sevgisi de artar. Bu özlem ve evk nedeniyle, kavumayla dinginleir ve

özlem kavumayla heyecana gelir. Bu, âklarn sevgiliye kavuma esna-



Yüz On kinci Ksm 181

snda içlerinde bulduklar duygudur. Onu müahedeye doymaz, her

baktnda cokusu ve -yannda olsa da- özlemi artar. air öyle der:

alacak i! Onlara özlem duyuyorum

Onlar yammdayken özlemim artyor

Gözlerim onlar için alar, onlar ise yanmda

Nefsim onlar özlüyor, onlar gözlerimin önünde

Sevgilide sevdiinden baka birini düünmesini salayacak bir akl

veya düünce kalrsa, böyle bir sevgi saf deildir, sadece iç konumas-

dr. air öyle der:

Aklla düünülen sevgide hayr yoktur.

Bu konuda sevenlerin hikâyeleri saylamayacak kadar çoktur. Bizim

de müahede ve evk karsnda sevginin art hakknda bir iirimiz

vardr:

Gizleniyorum, özlem nefsimi eritiyor ve kavuruyor

ifa bulamam, (sevgili) var iken de yok iken de özlem var

Benim için kavuma gerçekleiyor, zannetmezken ben

ifa yeri sonunda vecde ilaç oldu

Ben güzellii artan bir ahs gördüm

Kendisiyle karlatmda, her daim artmakta

Bitiik bir vecd zorunludur

Onun güzellii ve cemali sürekli arttkça.

Burada Hakkn ahirette kullarna -dünyada ise kalplerine- farkl su-

retlerde tecellisine iaret vardr. Nitekim Sahih-i Müslim’de Allah'n su-

retten surete girecei zikredilir. Bu durum, tebih ve niteleme olmaks-

zn, zatna layk tarzdadr. Allah’a yemin olsun ki, ilahi haberleri getiren

eriat olmasayd, Allah’ kimse bilemezdi. Akü sahiplerinin inancna gö-

re, O’nun öyle veya böyle olmad eklinde, zatn bilmeye delil olan

akli kantlarla snrl kalsaydk, hiç kimse Allah’ sevemezdi. lahi haber-

ler, eriatlarn diliyle ‘Allah öyledir’ gibi zahiri akli kantlarla çelien ni-
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tcliklere sahip olduunu söyleyince, olumlu ve sübuti nitelikler nede-

niyle Allah’ sevdik. Bu nispeder gerçekleip sevgiyi zorunlu klan nis-

peder sahih olduktan sonra Allah öyle dedi:
*Onun benzeri bir ey yok-

tur.’313 Böylelikle sevgiyi zorunlu klan sebepleri -ki akl kendi kandary-

la onlar reddeder- olumlad. te bu, ‘Âlemi yarattm, onlara bilindim,

onlar da beni bildi’ hadisinin anlamdr. Allah bizi sevmesi, bize mer-

hamet etmesi, efkat ve ilgi göstermesi ve snrlamaya inmesi gibi hak-

knda bildirdii (sübuti) niteliklere göre bilinebilir. Bu sayede Allah’

suredendiririz, O’nu kalplerimizde ve kblemizde gözümüzün ve haya-

limizin önüne dikeriz. Böylelikle sanki O’nu görürüz, hatta O’nu ken-

dimizde görürüz. Çünkü biz, kendi düüncemizde deil, O’nun bildir-

mesiyle Allah’ bildik. Bir ksmmz O’nu görür ve bilemez. Nitekim in-

san Allah’tan bakasna da muhtaç olmaz. Âlemde Allah’tan bakas se-

vilmez. Öyleyse Allah seven herkesin gözünde sevilenlerde zuhur eden-

dir. Varlkta seven vardr. Bütün âlem, seven ve sevilendir. Bütün bun-

lar Allah’a döner. Allah’tan bakasna ibadet de edilmemitir. Her kul

ibadet ederken, (ibadet ettii eye) ulûhiyct tahayyül ederek ibadet

eder. Ulûhiyet olmasayd, söz konusu eye ibadet edilmezdi. Allah öy-

le der:
£
Rabbin kendisine ibadet etmenize hükmetti .’3'4 Sevgi de ancak Yara-

tana yönelebilir. Fakat Allah, Sad, Zeyneb, Hind, Leyla, dünya, para,

makam gibi âlemde sevilen bütün eylerle bu sevgiden perdelenmitir.

Öyleyse airler, varlklarda sözlerini tüketmi, bu gerçein farknda bile

olmamlardr. Arifler ise, bir iir veya lugaz veya övgü veya gazel duy-

duklarnda, sureücrin perdesinin ardndan (Allah’) görmülerdir. Bu-

nun nedeni, kendisinden bakasnn sevilmesine kar Hakkn duyduu

kskançlktr. Çünkü sevginin nedeni güzellik iken güzellik Allah’a aittir.

Güzellik, özü gerei sevilir. ‘Allah güzeldir ve güzeli sever.’ Öyleyse Al-

lah, kendisini sever. Sevginin baka bir nedeni iyiliktir. Allah’tan gel-

meyen iyilik olmad gibi O’ndan baka iyilik yapan da yoktur. yilii

seversen, Allah’ seversin, çünkü iyilik yapan O’dur. Güzellii seversen,

yine O’nu seversin, çünkü güzellik O’nundur. Her durumda sevginin

konusu Allah’tr. Allah kendini bilmi, âlemi bilmi, âlem O’nun sureti-

ne göre ortaya çkmtr. Âlem Allah için bir ayna olarak var oldu. Öy-

leyse Allah, kendini sevmitir. ‘Allah sizi sever
’315

ayeti gerçekte ‘kendini

sever’ demektir. Çünkü uymak, sevginin sebebidir. Âlem aynasndaki

suretine uymas ise sevginin sebebidir. O, ancak kendini görür.
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Sevmenin nedeni nafile ibadetlerdir. Bunlar ilave ibadederdir.

Âlemin varl da ilavedir. Öyleyse Allah, âlemi bir ziyadelik olarak se-

ver. Böylelikle ‘onun duymas ve görmesi’ olur. Öyleyse Allah, kendini

sever. Bu, son derece kapal bir meseledir ve vehimden hemen silinip

gider. Çünkü varlkta garip bir durum gerçeklemitir. öyle ki: Akln

ram olarak kavrad ve ispat ettii ve haklarnda tereddüde dümedii

baz meseleler vardr ki, onlar, vehim gücünden silinir, vehim onlar

kontrol edemez. Bu mesele onlardan biridir. Akl söz konusu meseleleri

olumlar ve onlardan yüz çeviremez. Vehimden ise kaybolurlar, vehim

onlar kontrol edemez. Baz meseleler ise bunun tersidir. Bunlar akldan

silinir, vehim onlar kontrol eder vc onlara etkide bulunur. Örnek ola-

rak, akim -kendi kantyla- insana rzknn geleceini bildirmesini vere-

biliriz. Bu kii rzk için çalsa da çalmasa da rzk gelecektir. Buna

ramen, bu bilgi akldan gider ve vehim kendi otoritesiyle ‘rzkn için

çalmazsan ölürsün
3

diye akln üzerinde hüküm sahibi olur. Böylelikle

vehim akl etkisi altna alr ve rzkn elde etmek için çalr. Böylelikle

akl yönünden ‘hakk
3
kaybolurken, batl vehmi yönünden sabittir ve

sarslmaz. Baka bir örnek de ylann veya aslann suretini görmektir.

Akln verdii bilgi, hayvann zararnn insana ulamasnn mümkün ol-

maddr. Bu kanttan habersiz kalr ve zararn vehminde canlandrr,

ondan çekinir, vehmin otoritesiyle insann beti benzi sular. Bu bir vak-

adr. Öyleyse baz yerlerde vehim duygusunun baz yerlerde de akim

otoritesi geçerlidir. Allah izin verirse, bu bölümde sevginin ayrlmaz

özelliklerini ve imkân dahilinde onun makamlarm zikredeceiz.

Sevgi iradenin özel bir ilime tarzdr. Sevgi, o esnada var olmayan

bir eye iliebilir vc insan sevilen o eyin var olmasn veya gerçekleme-

sini ister. Burada ‘ya da gerçeklemesi’ dedim, çünkü bazen sevgi ve

muhabbet, var olan bir eyin yok olmas veya -mevcut iken- onu yok

etmeyle ilgili olabilir. Sevginin ilgili olduu mevcut yok olduunda ise,

hiç kukusuz, (sevginin konusu) gerçeklemitir vc bu durumda ‘yok

olma var oldu’ denilemez. Böyle bir ey, bilgisizliktir. Burada sevilenin

varlnn arzu edilmesi ve gerçekte sevilen dememizin nedeni, onun

madm olmasdr. Sevenin sevgilisi her kim olursa olsun, irade ona ka-

vumay ister. O kii, sarlabilinecek biriyse seven ona sarlmak ister.

Cinsel iliki mümkün ise, onunla cinsel ilikiye girmek ister. Kendisiyle

oturmak mümkün ise, onunla oturup kalkmay ister. Binaenaleyh sevgi,
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bu esnada kiide bulunmayan bir eyle ilgilidir. Bu durumda sevginin o

ahsla ilgili olduunu zanneder, hâlbuki öyle deildir. Nitekim sevgi

kendisiyle kavumak ve onu görmek için insan heyecanlandrr. Bizzat

ahs veya varln sevseydi, sevgilisi kendi ahsiyetinde veya varlnda

mevcuttur ve sevginin ona ilimesinin bir yarar yoktur. öyle denilebi-

lir: Biz bir ahsa sarlmay veya onunla dost olmay ve onunla oturmay

isteriz ve bu istek gerçekleir. Sevgi ise, kavuma ve sarlma esnasmda

da kaybolmaz. O halde sevgi, bazen var olan bir eyle ilgilidir. öyle

deriz: Yanlyorsun! Sevginin kendisine kavumayla veya onunla oturup

kalkmayla veya sohbet etmekle ilgili olduu bir ahsla sarlma gerçek-

letiinde, sevginin konusu gerçeklemi deildir. Bu kez onun konusu,

gerçekleen eyin süreklilii ve devamdr. Devam ve süreklilik ise mev-

cut deildir, varla girmemitir ve süresi sonsuzdur. O halde kavuma

esnasnda da sevgi var olmayan bir eyle ilgilidir ki, bu da sevginin sü-

rekliliidir. Kur’an’da öyle denilir: ‘Onlar sever, onlar da O’nu sever.
>m

Burada üçüncü ahs zamiri gelmi, fiil ise gelecek zamandr. Öyleyse

sevgi, üçüncü ahs ve var olmayan eye izafe' edilir. Üçüncü ahs ise

izafi olarak vardr.

Sevginin bir özellii de, sevgide ztlar bir araya getirmektir. Böyle-

likle sevende bulunan irade nedeniyle, (ilahi) surete göre var olmas

gerçekleir. te bu, doal ve ruhani sevgi arasndaki farktr. nsan tek

bana bu ikisini bir araya getirir. Hayvanlar ise, sever ve iki zdd -

insandan farkl olarak- bir araya getiremez, insan, sevgisinde iki zdd
bir araya getirebilen tek varlktr. Çünkü o, ilahi surete göre var oldu.

Allah onu iki zt özellikle niteleyerek öyle demitir: ‘O, Evveldir, Ahir-

dir, Zahirdir, Bâtndr ” 17
Sevginin iki zdd bir araya getirmesini öyle

açklayabiliriz: Sevginin ayrlmaz özelliklerinden biri, sevilenle kavu-

may sevmektir. Baka bir ayrlmaz özellii de, sevgilim sevdiini

sevmesidir. Bu balamda sevgili -söz gelii- ayrl sever. Seven de ay-

rl severse, sevginin gerektirmedii bir davran yerine getirmi olur,

çünkü sevgi kavumay gerektirir! Kavumay isterse, sevgilinin isteme-

dii bir eyi yapm olur. Hâlbuki seven sevgilisinin sevdiini sevmeli-

dir ve bu örnekte bunu yapmamtr. O halde seven, Her limmda aley-

hine kant bulunan kiidir. kisini bir araya getirmek -ayrl deil-

‘sevgilini ayrl sevmesini sevmek’ eklinde olabilir ki, bu durumda

seven kavumay sevecektir.
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Bu mesele daha fazla açklanamaz. Baka bir örnek olarak kaderden

raz olmay verebiliriz. Takdirin gereinden raz olmamak ile birlikte,

kadere rza mümkündür. Bu durum kaderin gerei inançszlk ise böy-

ledir. Nitekim eriat böyle bildirmitir. Sevgi konusunda da seven sev-

gilisiyle kavumay arzularken sevgilisinin ayrl sevmesini de sever.

Yoksa kendisi ayrl sevmez, çünkü ayrl sevmek, ‘sevgilinin ayrl
sevmesini sevmek’ demek deildir. Kader de kaderin gereinin kendisi

deildir. Çünkü kader Allah’n onun gerei hakkndaki hükmüdür.

Yoksa takdir edilen eyin kendisi deildir. Allah’n hükmünden insan

raz olur. Hayvann (insandaki hayvan yönün) sevgisi ise böyle deil-

dir, Onun sevgisi ruhani deil, doaldr. Böylelikle özel anlamda sevdi-

ine kavumak ister. Sevgilisinin bu konuda bir sevgisinin olduunu bi-

lemez ve bu konuda bilgisi de yoktur. Bu dedenle insann özellii olan

sevgiyi iki türe ayrdk:

Sevginin bir türü de doal sevgidir. Onda insan canllarla ve hay-

vanlarla ortaktr. Baka bir türü ruhani sevgidir. Onda insan hayvanla-

rn sevgisinden ayrr ve farkllar. Bu durum ortaya konulunca bilin-

melidir ki sevgi ilahi, ruhani ve doal sevgi olmak üzere üçe ayrlr.

Sevginin baka bir türü yoktur. lahi sevgi, Allah’n bizi sevmesi, bizim

de O’nu sevmemizdir. Bazen buna ilahi ad verilir. Ruhani sevgi, saye-

sinde sevilenin raz olaca ilere komay gerektiren sevgidir. Bu sevgi-

de insanda sevgilisi karsnda bir amaç ve irade kalmaz, sadece kendi-

sinden istenilene uyar. Doal sevgi ise bütün amaçlarna ulamay he-

defledii sevgidir. Bu amacn sevileni mutlu etmesi veya etmemesi bir-

dir. Günümüzdeki insanlarn sevgisinin çounluu böyledir. Öyleyse

önce bu bölümde üahi sevgiden söz edeceiz. Ardndan ruhani sevgi

hakknda bir bölüm gelecektir. Onu ise üçüncü bölüm olarak doal

sevgi takip edecektir. ‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’
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BRNC VASIL

lahi Sevgi Ne Demektir?

Bu sevgi, Allah’n bizi, bizim vc kendisi için sevmesidir. Allah’n

bizi kendisi için sevmesi, ‘Bilinmek istedim, âlemi yarattm, onlara bi-

lindim, onlar da beni bildi’ hadisinde dile getirildi. Bizi ancak O’nu bi-

lelim diye kendisi için yaratt. Bir ayette ise,
‘

Cinleri ve insanlar hana

ibadet etsinler diye yarattm” 1*
buyrulur. Allah bizi kendisi için yaratt.

Allah’n bizi bizim için sevmesi ise, kendisini bilmemizi salayan amel-

lerle ilgilidir. Bu ameller bizi kurtuluumuza ve mutluluumuza ulat-

ran, amaçlarmza uygun ve doamza yatkn olmayan eylerdir. Allah

âlemi kendisini tespih etsin diye yaratt. Onlar kendisinin tespihini,

övgüsünü ve O’nun karsnda secdeyi yerine getirmek üzere konutur-

du. Bunu bize belirterek öyle buyurdu:
‘

Her ey O’nun övgüsünü tespih

eder.”
19 Her ey O’nun bulunduu durumu ve O’ndan meydana gelen

eyi över. Allah öyle buyurur:
‘
Göklerde ve yerdeki her eyin, saf saf ol-

mu kularn Allah’ tespih ettiim görmedin mi? Hepsi namazn ve tespihini

bilmitir ”20 Öyleyse ayette Allah bunu zorunlu klm, buna tevik et-

mi, bu ayet ile bunu gösterdii Peygamberine hitap ederek öyle de-

mitir:
‘Görmedin mi ?

7321 Hâlbuki ‘onlar görmedi mi?’ dememitir. Çün-

kü biz görmedik. Bu durum, bizim için iman, peygamber için görmek

eklinde gerçeklemitir. Ayn ekilde, her eyin secde ettiini kendisine

gösterdiinde Allah Peygamber’e öyle hitap eder:
‘

Görmez misin ki gök-

lerde ve yerdeki her ey, güne, yldzlar, dalar ve insanlarn çou Allah’a

secde eder.”22 Burada kimseyi darda brakmamtr. Çünkü Allah gök-

lerde ve yerdeki herkesi zikretmitir. Böylelikle ulvî ve süfli âlemi zikre-

derek, her eyin secdesini ona göstermitir. Allah’n göstermesiyle her

eyin secde ettiini gören kimse, bu hitabn kapsamna girer. te bu,

kendilerine dönük tecelliden meydana gelen zatî ve ftrî tespihtir. Böy-

lelikle herkes Allah’ sevmi -bir yükümlülük olmakszn zât bir zorun-

luluktan O’nu övmeye yönelmitir. te bu, Allah’n ‘lak edi’ tarznda

yaratklarnda var ettii zâtî ibadettir. Ayn ey kef ehline söylenir. On-

lar, insanlarn geneli ve bütün akl sahipleridir. ‘Göklerdeki her eyin göl-

gesinin sadan sola doru Allah’a secde üzere yöneldiim görmezler mi ?’323
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te bu, gözün nimetten olan paydr. Sa ve sola doru gölgedeki

kaymann Allah’a bir secde ve O’nun heybeti karsnda bir zillet hali

olduunu belirterek öyle buyurdu: ‘Hor bir halde Allah’a secde ede-

rek..™4 Onlar kendilerini bilmekle niteleyerek, ezik bir halde Allah’a

secde ettiklerini belirtmitir.

Allah ayeti tamamlayarak öyle buyurdu: ‘

Göklerde ve yerdeki bütün

canllar Allah’a secde eder.™* Yani yeryüzünde hareketli ve yürüyen her

ey Allah’a secde eder. Onlar, yani göktekiler, gök ehlidir. ‘Ve melekler

secde eder.™6 Burada ise gökte ve yerde olmayan melekler kastedilir.

Sonra 'onlar büyüklenmez*27 der. Rablcrinc ibadete kar büyüklenmez-

ler demektir. Sonra, secde ettikleri kimseyi tandklarn bize öretmek

üzere, onlar korkuyla nitelemitir. Sonra, onlardan yükümlü olanlar

'emredileni yapmak’ özelliiyle nitelemitir. Onlar, haklarnda Allah’n

‘kendilerine emrettii ilerde O’na asi olmazlar, emredileni yaparlar
1,28

de-

nilen kimselerdir. Rablerinin nezdinde bulunanlar hakknda ise öyle

demitir:
‘

Gece ve gündüz O’nun için tespih ederler.’
32* Yani bkmazlar.

Bütün bunlar, âlemin ibadet ve müahede makamnda olduunu göste-

rir. Bunun istisnas, tefekkür gücüne sahip yaratklardr. Öyleyse insan

ve cinlerin nefs-i natkalar -bedenleri yönünden deil- nefslerinin varl-

yönünden bu kapsama girmez. Çünkü onlarn bedenleri de Allah’

tespih ve O’na secde etmede âlemdeki dier varlklar gibidir. O halde

bedenin bütün organlar Allah'n tespihini dile getirir. Baknz! Kya-

met günü kendisine amade olduklar nefsler aleyhine deriler, eller, ayak-

lar, kulaklar, gözler ve bütün güçler nasl tanklk edecektir! O halde

hüküm, yüce ve büyük Allah’ndr. Bütün bunlar, Allah’n bizi kendisi

için sevmesinin sonucudur. Kim bunu yerine getirirse, Allah kendisine

teekkür eder, kim yerine getirmezse onu cezalandrr. Öyleyse Allah

kendisini, yüceltilmesini ve övülmesini sevmitir.

Allah’n bizi, bizim için sevmesine ‘gelirsek, Allah bize dünya ve

ahiretteki yararlarmz bildirmi, bizim için kendisini bilelim ve bilgisiz

kalmayalm diye kandar ortaya koymutur. Sonra, Allah bizi

rzklandrm ve nimetlendirmitir. Hâlbuki biz O’nu tanyp bizde ka-

ntlar bulunduktan sonra ihmal ederiz. B izdeki deliller, sahip olduu-

muz her nimeti Allah’n yarattn ve bunlarn tekrar O’na döneceini

gösterir. Allah nimetleri ancak kendisiyle nimetlenelim ve O’nunla

ayakta duralm diye bizim için yaratt. Bu eksiksiz iyililikten sonra.
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O’na ükretmeyiz. Hâlbuki akl, nimet verene teekkürü gerektirir. Al-

lah’tan baka ihsan sahibi olmadn örendik. O’nun ihsannn bir yö-

nü de, bize kendi katndan edep ve sayg öreten bir elçi göndermesi-

dir. Böylelikle O’nun nezdinde bizim lehimizde olan eyleri bize öre-
tir. Bu peygamber, mutluluumuza ulatran yolu bizim için belirler ve

açklar. Bunun yan sra, erdemsiz ilerden saknmamz, kötü ve çirkin

ahlâktan uzak durmamz salayan davranlar öretir. Sonra, onun

doruluunu gösteren kantlar bizim için ortaya koyarak mucizeler ge-

tirir. Allah kalplerimize iman nurunu yerletirir, peygamberi bize sevdi-

rir, onu kalplerimize güzel gösterir. Buna mukabil inançszl, günah-

kârl bize kötü gösterir. Biz de inanr ve tasdik ederiz. Allah, bize raz

olduu eylere ulama imkân verir, bizi sevdii ve raz olduu ilerde

kullanr. Allah bizi sevmeseydi, bütün bunlardan hiçbirinin olamayaca-n bize bildirir. Sonra rahmetinin gazabm geçmi olduunu, bedbaht

olann da bedbaht olduunu bize bildirir. Öyleyse ilerin sonuçlarnda

etki eden aslî sevginin, inayetin ve rahmetin kapsayc olmas zorunlu-

dur.

Muhabbet her eyi geçmi ve hüküm takdir edilmi, rahmet gencl-

lemitir. Dünya hayat ise bir karm ve Aziz ve Alîm olan Allah’n

takdir ettii ekilde perdelenme yeridir. Bu nedenle Allah ahireti yarat-m ve bizi oraya tayacaktr. Oras yalan iddialar kabul etmeyen bir

yerdir. Böylelikle Rabliini orada izhar etmitir. Nitekim yaratklar

Adem’in srtndan zerreler olarak alndklarnda Allahn rabliini da öy-

le ikrar etmilerdir. Böylelikle biz dünya hayatnda iki uç arasnda bulu-

nuruz: Bu iki uç, tevhit ve ikrar uçlardr. Ortada ise varlk sabit olmak-

la irk gerçeklemitir. Böylelikle orta zayflamtr. Bu nedenle onlar

öyle der: ‘Biz taptklarmza ancak bizi Allah’a yaklatrsnlar diye ibadet

ettik.”
30 Mürikler irklerindeki büyüklüü ve yücelii Allah’a ait saym-

lardr. Sonra Allah, yeryüzünde büyüklük ve ceberut özelliiyle ortaya

çkan herkesin kalbini mühürlediini bildirdi. Bu mührü ise onlarn

kalplerine inayetiyle vurmutur. Onlar, içlerinde bulduklar zorunlu bil-

gi nedeniyle -bu mührün gereiyle- zelil olurlar ve küçülürler. O halde

Allah’a kar büyüklük kimsenin kalbine giremez. Bir insanda büyüklük

ortaya çkarsa, bu büyüklük, içte bulunmayan bir d görüntüdür. Bü-

tün bunlar Allah'n yaratklarndaki sevgi ve merhametin gereidir. Bu
sayede herkes mutlulua lar. ki uç arasndaki orta zayflar ve uçlar
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güçlendiinde ise, iin sonunda güçlenir ve iki diyar da doldurur. Allah

onlardan her birine ehlinin kendisiyle nimetlenecekleri nimet yararr.

Bu nimet onlara Allah’n onlar nimete temiz bir halde ulamalar içm

karlatklar azapla temizledikten sonra verilir. Baknz! Kastl olarak

öldürülen bir insan bu öldürme fiili öldürme zulmünden temizler. Ay-

n ekilde dünya hayatnda bütün dini cezalarn uygulanmas da mü-

minleri temizler. Buna mümine eziyet eden bir diken de dâhildir.

Baka bir grup daha vardr ki, onlara cehennemde temizlenmeleri

için ahiret cezalar uygulanr. Sonra, ateten çkmasalar bile, sevgi ina-

yetinin öne geçmesiyle atete merhamete mazhar olurlar. Öyleyse -Al-

lah’n kullarn sevmesi, bir balangç veya son ile nitelenmez. Çünkü

Allah’n sevgisi, sonradanlk veya (deime anlam tayan) arazlar ka-

bul etmez. O’nun kullarn sevmesi, onlarn var olu ilkeleri, balangç-

lar ve nihayetsiz sonlar demektir. Allah’n onlar sevmesinin onlarla

ilikisi -yokluk ve varlk halinde- bulunduklar her yerde onlarla bera-

berliidir. Allah, var iken onlarla birlikteyken yok iken de onlarladr.

Çünkü onlar, Allah tarafndan bilinir ve Allah onlar görür. Allah sürek-

li ve daima onlar sever. Daha önce sahip olmad bir hükmün Allah

hakknda yenilenmesi mümkün deildir. O, sürekli kendilerini bildii

gibi, sürekli de yaratklarn sever. O halde ‘bilinmek istedim’, iin ger-

çekteki durumunu bildirmek amac tar. Bütün bunlar, anna layk

tarzdadr. Allah, ancak fail ve yaratc olarak bilinir. Bu bakmdan özü

gerei madum (yok) olan her ayn(- sabite), Allah tarafndan bilinir ve

yaratlmas irade edilir. Sonra söz konusu ayn(- sâbite), Allah’tan varlk

kazanr, hatta Allah onda varlk meydana getirir, daha doru bir ifadey-

le ona varlk elbisesi giydirir. Böylelikle ayn(- sâbite), (dta) meydana

geldii gibi Hakkn ilke oluuna dayanan ilk yaratlandan (ilk akl) mü-

teakiben ve pein sra dier varlklar yaratlr. Burada baka bir varlk

yoktur. Aksine ahslarda sürekli bir varolu söz konusudur. O halde

son olan, cins ve türlerdedir. Dünya sonlu olsa bile, yaratklarda ahs-

lar, sadece ahirette özel bir türde sonludur. O halde var olanlar yenidir

ve yaratllarnn bir sonu yoktur. Çünkü mümkünlerin sonu yoktur.

Böylelikle Allah adna ezel sabit ve zorunlu olduu gibi mümkünler için

ebedilik sürekli ve daimidir. Öyleyse Allah'n varlnn bir balangc

olmad gibi kullarn sevmesinin de bir balangc yoktur. Muhabbetin

zikredildiinde ilahi bildirim esnasnda sevilen katnda yeni olan ey,
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muhabbetin kendisi deil onun zikredilmesidir. Kur’an- Kerim Al-

lah’n kelamdr ve Allah ezeli olarak konuandr. Bununla birlikte Allah

kullarna öretmek amacyla £
Onlara Rablerinden hadis (yeni) bir söz gel-

diinde...
m ' buyurmutur. Böylelikle bizim nezdimizde söz meydana

gelmitir, yoksa gerçekte Efendimizden, Sahibimizden, Rabbimizden

ve bizi besleyenden bir söz meydana gelmi deildir.
‘

Rahman’dan yeni

bir söz— m2 ‘Rahman’dan yeni söz’ bizde gerçeklemitir, yoksa kendili-

inde böyle bir ey olmamtr. O halde nimet, rahmet ve iyilik, balan-

gçta, sonda ve akbettedir. (Kur’an’da) Bedbahtlk (anlam tayan) bir

isim zikredildiinde, onun ardndan Rab ve Rahman isimleri vb. gel-

mitir. Bunun amac Allah’n kendisinde sizin için (ne sakladn) ö-
retmektir,

TAMAMLAMA

Bu bölüm, bizim Allah’ sevmemizle ilgilidir. Allah öyle der:
c0

onlar sever, onlar da 0’nu.
mi Sevginin bizimle olan ilikisi Allah ile olan

ilikisi gibi deildir. Hakikatimizin gerei bakmndan bize ait olan

sevgi iki ksma ayrlr: Birincisine ‘ruhani sevgi’ denilirken dieri doal

sevgidir. Biz Allah’ her iki sevgiyle severiz. Bu, anlalmas güç bir ko-

nudur. Çünkü her nefs, bulunduu hal üzere ilerin bilgisiyle nasiplen-

memi, kendisinden verilen haberlerde Allah’tan geliine uygun gerçek-

lere imana ulaamamtr. Bu nedenle Allah Peygamber’ine böyle bir ih-

sanda bulunarak öyle buyurmutur: ‘ite bu ekilde sana emrimizden bir

ruh vahyettik. Sen kitabn ve imann ne olduum bilmezdin. Fakat biz onu

nur yaptk. Onunla kullarmzdan dilediklerimize hidayet ederiz.
,3M

Allah’a hamd olsun ki biz, Allah’n diledii kullan arasmdayz. Bi-

zim için O’nu sevgimizi taksim ettikten sonra geride dört ksm kalr:

Bunlar, (a) Allah’ Allah için sevmemiz veya (b) kendimiz için sevme-

miz veya (c) her iki ksm için sevmemiz veya (d) zikrettiklerimizden

bir neden olmakszn sevmemizdir. Burada baka bir sorun ortaya çkar.

O da Allah’ niçin sevdiimizdir. Çünkü u ortaya çkmtr: Biz Allah’

severiz. Fakat O’nun için mi veya kendimiz için mi veya her ikisi ol-

makszn m severiz? Böyle ise, dördüncü durum nedir? Bu, bal bana
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ele alnmas gerekli bir konudur. Burada baka bir taksim daha vardr;

Acaba biz Allah’ sevsek bile O’nu kendimizle mi ya da O’nunlam veya

her ikisiyle mi yoksa bu ikisi olmakszn m severiz? Bütün bunlar, açk-

lanacak ve üzerinde konuulacak hususlardr. Bu tamamlama bölümün-

de Allah’ sevmemizin ilkesini zikredeceiz: Bu sevginin kendisinde

sonlanacag bir sonu var mdr, yok mudur? Var ise bu son nedir? Bu,

hakknda bana sadece konunun uzman ho bir kadnn soru sorduu

bir meseledir. Allah izin verirse, sevginin sevgideki bir psikolojik nitelik

mi, yoksa var olan zata ilave bir anlam m yoksa seven ile sevilen ara-

snda varl olmayan bir nispet mi olduu sorununu ele alacaz. Bü-

tün bunlar, tamamlama bölümünde ele alnmas gereken konulardr.

Bilmelisin ki sevgi, sevenin zan bölünmeyen ‘bir’ ise, ortaklk kabul

etmez. Sevenin zat bileik ise sevgisi farkl yönlerle ilgili olabilir. Fakat

bu, farkl durumlardan kaynaklanr. Farkl durumlarn ait olduu varlk

bir ise veya bu durumlar onda pek çok eyde bulunuyor ise sevgi (bir-

den) çok eylere iliebilir ve böylelikle pek çok sevgiliyi sever. Birden

fazlasn sevmek mümkün ise, çou sevmek de mümkündür. Müminle-

rin emiri öyle der:

Üç dost boynumu tutmu

Her biri kalbimden bir yere yerleti

‘Boynum’ sözünde gizli bir sr vardr. Bu kelime tekil getirilerek

sevilenlerin her biri için farkl bir boyun zikredilmedi. Bu durum, bu

kiinin üç kiide bir anlam sevdiini gösterir. Baka bir ifadeyle bu an-

lam kadnlarn her birindedir. Bunun delili, msran sonunda söyledii

‘Her biri kalbimden bir yere yerleti’ cümlesidir. Her birinde bakasn-

da bulunmayan bir anlam sevseydi, her birine verdii boyun dierine

verdiinden farkl olaca gibi her birinin (kalbinde) yerletii yer die-

rininkinden farkl olurdu. te bu, ‘bir’i seven birdir’ ve sevilen bir, çok-

luktadr. Bundan dolay da çou sevmitir. Bu durum, Allah’ ‘Allah

için sevmemiz’ demektir.

Bir ksmmz Allah’ kendisi için severken, bir ksmmz hem kendi-

si hem Allah için sever. Bu ksmn sevgileri daha tamdr. Böyle bir in-

san, Allah’ bilmede ve müahedede (dierlerine göre) daha tamdr.

çimizden' bazlar Allah’ müahedede tanr ve her iki yönden sever. Bir
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ksmmz, Allah’ -müahedede olmakszn- nakle dayal olarak bilir ve

Allah’ Allah için sever. Bir ksmmz, Allah’ nimette tanr ve O’nu

kendisi için sever. Bir ksmmz, Allah’ bütün bu nedenler için sever.

öyle ki: Müahede bir surette gcrçcklqcbilir. Suret ise bileiktir. Seven

de bileik bir suret sahibidir. Böylelikle o bir açdan duyar. Bu nedenle

onu nakilde geçtii için sever. Örnek olarak Allah’n Peygamber’in di-

liyle söyledii (kutsi bir hadisteki) ‘Benim urumda dost olan, benim

urumda düman olan kiilere sevgim haktr’ ifadesini verebiliriz. Eya-

y O’ndan dolay sevmek ve O’ndan dolay düman olmak, Allah’

‘O’nun için sevmemiz’ demektir. Bu durumda yerine getirmemizi iste-

dii her eyi gönül holuuyla yaparz. O’nu suretinden müahede et-

meyen kimse ise, dolayl sever. Nitekim organlarmz ve hayvani yö-

nümüz de nefs-i nâtka’nn (düünen nefs) hükmüne uyar ve ona kar
çkmalar mümkün deildir. Çünkü bunlar, nefs-i nâtka’nn araçlardr.

Onlar, nefs-i nâtka’nn diledii ekilde Allah’n rzasna uygun olan ve-

ya olmayan yerlerde kullanlr. nsann her bir organ (nefs-i natka tara-

fndan) serbest braklsa, sadece Allah’n raz olduu ilerde tasarruf

ederdi. Çünkü her parça ve varlktaki her ey bu konumdadr. Bunun

yegâne istisnas insanlar ve cinlerdir. Allah öyle der: ‘Her ey O’nun öv-

güsünü tespih eder.’
335 Burada ‘tespih’ derken, cezay deil, Allah’a övgü-

yü kastetmektedir. Çünkü her ey, karlnda bir ödül talebi düü-
nülmeyen zatî bir ekilde Allah’a ibadet eder. Bu da Allah’ Allah için

sevmenin bir yönüdür. Ncfs-i natkalarn bir ksm ise bunun dnda-
dr. Bunun nedeni, onlarda yaratlm olan müfekkire gücüdür. Bu güç,

Allah’ bilme özelliinde yaratlmamtr. Allah ise zürriyetini
A

(Adem’in) belinden alp onlar mecburî bir tanklkla kendilerine kar
tank tuttuunda, bu güç de zorla tank tutmutur. Müfekkire gücü,

zorland için -isteyerek deil- zorla secde etmitir. Allah bu zorlamay

kaldrp onu serbest braknca, farknda olmadan yine cebr altnda kal-

m, fakat serbest brakldn zannetmitir. Nefs-i natka (düünen

nefs) karanlk bedeni yönetmek amacyla yaratldnda, amacnn ge-

rektirdii ekilde hareket etmitir. Eyadan doasna uygun olanlar

sevmi, Yaratcsnn üzerindeki Rabliini ikrar edememitir. Bu hal-

deyken müfekkire gücü kendisine öyle demi: ‘Bütün güçlerini kullan-

dn ve benden habersiz kalp beni braktn. Ben senin araçlarndan biri-

yim. Sen ise bana ilgi göstermiyorsun. Beni kullanman gerekir.’ Nefs-i
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natka müfekkire gücüne öyle der: ‘Beni knama! Senin deerini bile-

memiim. Hakikatinin gerektirdii gibi davran diye sana izin verdim ki,

özelliini tanyp seni o alanda kullanaym.’ Müfekkire gücü nefs-i

nâtka’ya ‘peki’ diyerek karlk vermi, sonra yüzünü bir bayrak gibi

ncfs-i nâtka’ya döndürerek öyle demi: ‘Zatndan ve varlndan ha-

bersizsin. Sen özün gerei varsm, yoksa yok iken sonra var olmu deil-

sin.’ Nefs öyle der: ‘Ben daha önce mevcut muydum?’ Fikir gücü kar-

lk verir: ‘te bu senin hakikatinin veya bakasnn meydana getirdii

eydir. Düün, aratr vc beni bu i için kullan.’ Nefs düünür, delilinin

verisine göre hakikatinin var olmadn ve bakas nedeniyle var oldu-

unu örenir. Bir yaratcya muhtaçlk, karlat doal aclar kendin-

de görmesi nedeniyle zorunlu bir bilgidir. Aclar kaldrmak için belli

sebeplere muhtaçtr ve bu muhtaçlk sayesinde ise onu var eden bir se-

bebe muhtaç olduunu da örenir. Bu durumda sonradan yaratld ve

onu var eden bir sebebin var olduu ortaya çkar.

Sonra tekrar düünür: Bu sebep kendisine benzer olmaldr! Bu

durumda ya kendisi gibi birine ya da aclar ortadan kaldran sebeplere

uygun olmayan birine muhtaçtr. Çünkü o, var deil iken sebeplerin

meydana geldiini ve bakalama ve bozulmaya konu olduklarn görür.

Bu nedenle kendisinde bu sebepleri var eden birinin bulunduu inanc

içinde yerleir. O, aclan ortadan kaldran ve bütün aclar var edendir.

Böylelikle baka bir eyin varlnn farkna varr. O olmasayd, hasta ve

malul olarak kalacakt. Öyleyse var edenin merhametinin bir gerei, ac-

lar ortadan kaldran sebepleri onun için yaratmasdr. Nefs söz konusu

sebepleri seviyordu ve doal olarak onlara yönelmiti. Bu durumda

sevgi, sebepleri var edene yönelir. Nefs öyle der: ‘(Benden hastalklar

gideren sebepleri yaratan) Sebcp’i sevmem daha uygundur. Fakat O’nu

neyin raz edeceini bilmiyorum ki o eyi yapaym?’ Bu esnada nefste

kendisini var edenin sevgisi gerçekleir. Nefs, doasna uygun varl

kendisine nimet olarak varlndan verdii için O’nu sever.

Nefs burada durur. Bu vetirede nefs, (insanlarn Âdem’in belinden

alndklar ve Allah'n rabliini ikrar ettikleri) zerreler (âleminde) kab-

zada bulunurken var edeninin Rabliini kabul ettiini unutmu ve on-

dan habersiz kalmt. Nefs bu haldeyken kendisine hemcinslerinden bir

davetçi gelir. Davetçi, onu var eden Yaratcnn katndan elçi olarak

geldiini iddia eder. Nfefs öyle der: ‘Sen benim benzerimsin ve doru
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söylemediinden endie ederim. Seni tasdik etmemi salayacak kantn

var m? Çünkü benim müfekkire gücüm vardr ve onun vastasyla beni

yaratann (var olduunun) bilgisine ulatm.’ Bunun üzerine söz konu-

su kii, iddiasn dorulayan delili nefse gösterir. Nefs delili inceler, en

sonunda onun doru sözlü olduuna kanaat getirir ve ona inanr. Pey-

gamber, kendisini var eden Yaranemin ona hâkim olduunu, onu Rab-

liine tank tuttuunu, kendisinin de tanklk ettiini bildirir. Nefs öyle

der: ‘Bu konudan haberim yok. Fakat bu onaym gereklerini yerine geti-

receim, çünkü verdiin haberde doru sözlüsün. Ne var ki ben, hangi

davrann O’nu raz edeceini bilmiyorum. Benim için bir takam snr-

lar belirler, adeder ortaya koyarsan onlara uyarm. Bana verdiin nimet-

lerin ükrünü yerine getirenlerden olacam göreceksin.’

Peygamber, nefs için bir eriat ortaya koyar, nefs de, ükür gerei

onun hükümlerini yerine getirir. Amacna uymasa bile, bunu bir korku

veya arzuyla yapmaz. Çünkü Peygamber’ onun için belirledii erian

herhangi bir eyi dikkate almakszn ortaya koymu ve nefse bu uurlar-

da durmasnn Allah’ raz edeceini, buna karn emirlere itaat etmezse

kendisine ceza verileceini bildirmitir. Arnm nefs, Rabbi raz edecek

ilere koarak, kendine söylendii gibi, ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ der.

Ardndan Peygamber, nefse bu davranlar karsndaki bol sevab ve

eksiksiz nimeti bildirdii gibi eriatna uymayan için azabn varln
bildirir. Bu durumda nefsin ibadetine, sevgi, rza ve baka bir ibadet

daha ekler. Bunu ise, sevap elde etmek ve azaptan kaçnmak için yapar.

Böylelikle ibadette iki durumu bir araya getirir. Birincisi kendisine ait

ibadet (zatî ibadet), dieri korku ve istekle yaplan ibadettir. Bu du-

rumda nefs(-i natka), Allah’ kendisi için vc Allah için sever. Bu ikilik,

nefsin doas ve ruhanilii itibariyle ‘çok’ olmasndan kaynaklanr. Kor-

ku ve istek doasndan ortaya çkarken Allah’a ibadeti ise ruhanilii yö-

nünden O’nu sevmesinden kaynaklanr. Nefs kendisinin dnda bir var-

l severse, ruhanilii bakmndan ‘o ey için
? sever. Doas bakmn-

dan ise amacna ulamak üzere sever.

Hak nefsi bu halde görür ve hakikatinin bölünmek olduunu bilir.

Nefs, bu durumda iki sevgiyi kendinde bir araya getirmitir. Allah ise,

kendisini ‘gayret’ özelliiyle nitelemitir ve O orta sevmez. Bu neden-

le Allah, sevginin bütünüyle kendisine tahsis edilmesini ve bakasnn

sevilmcmesin ister. Bunun üzerine nefse doal bir surette tecelli eder
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vc ona kendinden inkâr edemeyecei bir alamet verir. Bu (esnada nefsin

bilgisi) ‘zorunlu bilgi
5

diye ifade edilen eydir. Nefs, bu suret olduunu

anlar. Bu durumda nefs, ruh ve doas bakmndan o surete yönelir.

Nefs ona sahip olup sebeplerin doas yönüyle onu etkileyemeyeccini

anlaynca, Hak bir alamet verir ve nefs bu alamet ile Hakk tanr. Ar-

dndan, bu alamet vastasyla bütün sebeplerde nefse tecelli eder ve nefs

O’nu tanr. Böylelikle -kendilerinden dolay deil- Haktan dolay sebep-

leri sever. Sebepler, kendi doas için veya baka bir sebebe ait deil,

bütünüyle Allah’a ait hale gelirler ve nefs, her eyde Allah’a bakar. Bu

nedenle sevinir, memnun olur ve bu hakikat nedeniyle dier nefslerden

üstün olduunu anlar. Hak nefse bu alamete göre, doal ve ruhani za-

tnda tecelli eder. Nefs ise, Hakk -kendisiyle deil- Hak ile gördüünü

-kendisiyle deil- Hak ile sevdiini görür. Öyleyse Hakk seven -nefs

deil- Hak’tr. Nefs her eyde Hakk bu gözle görür. Anlar ki O’nu

bakas sevmemitir. Hak, seven-sevilen, talep eden-edilendir. Bütün

bunlarla nefse Hakk -kendisi için deil- Hak için sevdii belli olur.

Nefs bu dier mertebede O’nu sevmesi yönünden görmemiti. Bu

sevgi -kendisiyle veya her ikisiyle birlikte deil- sadece Allah ile O’nu

sevmektir. Burada, yokluun dnda baka bir durum yoktur. Bunun

üzerine nefs, sevginin miktarn ve gayesini örenmek isteyerek, ‘Bilin-

meyen bir hâzineydim, bilinmek istedim’ hadisine dayanarak gayesinin

ne olduunu örenmek ister. Doal surette tecelli ettiinde nefs Hakk

tanm, O’nun zuhur ettii bu suretten ez-Zâhir ve el-Bâtn ismini hak

ettiini örenmi, bilinmek istemesini salayan sevginin kendi

bâtnnda bulunduunu örenmiti. Nefs, sevenin özelliinin bir suret

ile var olduunda teneffüs etmek olduunu -çünkü hazz ondadr- da

anlamt. Bu nefes, muhabbet ilkesinden, kendilerine tannmak istedi-

inde O’nu tanyan âlemde ortaya çkar. te bu, ‘kendisiyle yaratlm

Hak (yaratmada vasta olan Hak, el-Hak el-mahluk bihî)’ diye isimlen-

dirilen Ama idi. Ama, âlemin cevheri olduu gibi âlemin suretlerini,

ruhlarn ve bütün doalarn kabul etmitir. Bu yönüyle Amâ, sonsuza

dek her eyi kabul edicidir. Hakkn bizi sevmesinin ilkesi budur.

Bizim Hakk sevmemizin ilkesi ise -görmek deil- duymaktr. Bu

durum, Amâ cevherindeyken Hakkn bize söyledii ‘ol’ sözünde belirti-

lir. Amâ, Hakisin nefesinden meydana gelmi iken ‘âlem’ diye ifade edi-

len suretler ‘ol (kün)’ kelimesinden meydana gelmitir. Biz, Hakkn tü-
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kenmeycn kelimeleriyiz. Nitekim Allah ‘O Meryem’e lka ettii kelimesi-

dir
3m der ki, kastedilen sa’dr. ‘Ondan bir ruh olarak ...'

337 Bu ise nefestir.

Bu hakikat canlya yaylmtr. Allah onun cann almak isteyince, on-

dan nefesi almtr. Baka bir ifadeyle canllk nefese baldr. Nefes bö-

lümünde âlemdeki olularn ondan nasl meydana geldii zikredilecek-

tir. Ama cevherinde sabit olarak bulunurken Allah’n sözünü duydu-

umuzda var olmaktan geri kalamazdk. Böylece Amâ cevherinde suret-

ler olduk ve Amâ’da zuhur ederek ona varlk verdik. Böylece akledilir

varlndan sonra onun d varl gerçeklemitir. te Hakk sevmemi-

zin ilkesi de budur. Bu nedenle ‘ol’ sözünden (meydana gelmemiz ve

Hakk sevmemizin ona bal olmas) nedeniyle nameleri duyduu-

muzda harekedenir ve heyecanlanrz. Bu söz, gayb ve ehadet halinde

ilahi suretten ortaya çkmtr. ‘Kün (ol)’ sözünün görünür yönü iki

harftir: Kef ve nun (k-n). ehadet âleminin de iki yönü vardr: Zâhir ve

bâtn. Zâhiri nun, bâtn ise keftir. Bu nedenle kef harfinin boazdaki

çk yeri, gayb âlemini (temsil ettii için) daha içtedir. Çünkü o, dil ve

boaz arasnda boaz harflerinin sonuncusudur. Nun ise dil harflerin-

dendir. Kelimenin gayb (yönü) ise, kef ve nun arasndaki vav’dr ki o

dudak harflerindendir. Vav gözükme özelliindedir ve o -sahih deil-

illet harfidir. Bu nedenle olu ve tekvin ondan var oldu, çünkü o, illet

(neden bildiren) harfidir. Dudak harflerinden vav, nefesin içten dudak-

lara doru uzatlmasyla meydana gelen dudak harflerindendir. Bu ne-

denle cisimde hüküm (görünmeyen, gaybî) ruha ait olduu gibi fiil ve

harekeder ruhu sayesinde insandan ortaya çkar. Onun ruhu görün-

mezdir. Çünkü kendinin ve nun harfinin sakinlii nedeniyle gizlendii

için vav harfinin görülür bir varl yoktur. Öyleyse vav perde ardndan

etkindir. Baka bir ifadeyle o, kendi gizliyken hükmü açk harftir.

Allah’ sevmemizin sonu ise, bu sevginin mahiyetini örenmektir.

Acaba o, seven için psikolojik bir nitelik midir, yoksa bir mana mdr?

Yoksa seven ile sevilen arasndaki bir ba mdr? Kastettiim, kavumak

arzusuyla seveni sevilene çeken badr. öyle deriz: Muhabbet, seven

için psikolojik bir niteliktir. öyle denilebilir: ‘Onun kaybolduunu

görmekteyiz.’ öyle deriz: Seven varlktan kaybolmadkça, muhabbetin

kaybolmas imkânszdr. Seven ise varlktan kaybolmaz. Dolaysyla

muhabbet kaybolmaz. Kaybolduu düünülen ey, sevenin belli bir se-

vilene balanmasdr. te bu ‘özel iliki’ ortadan kalkabilir ve belirli
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sevgiliye dönük bu ilgi yok olabilir. Bu durumda ise, muhabbet baka

bir sevilene iliir. Sevgi, birden çok sevgiliye iliebilir. Bu durumda,

sevgi kendiliinde var olmay sürdürürken -çünkü sevgi sevenin ayn-

dr- seven ve belli bir sevilen arasndaki ilgi kesilir. Öyleyse muhabbetin

yok olmas imkânszdr. Muhabbet ve sevgi, sevenin kendisi ve ayndr.

Yoksa ortadan kalkacak ve bu nedenle de hükmü kalkabilecek sevgilide-

ki bir anlam deildir. O halde ilgi ve alaka, seven ile sevilen arasndaki

badr. Sevgi sevenin kendisidir, bakas deil! Artk yaratlm olsun

veya olmasn, dilediini sevgiyle nitele! Sevgi, sevenin kendisinden ba-

kas deildir. Varlkta sadece seven ve sevilen vardr. Sevilenin özellii

madum olmaktr ki bu zorunludur. Bu durumda o madumun var edil-

mesi veya bir mevcutta gerçeklemesi zorunludur. Yoksa o, bir

madumda gerçeklemez, ki bu kesin ve zorunludur. O halde sevendeki

ilgi ve alaka, sevilenin varlm kabul eden ya da -varln deil-

gerçeklemesini kabul eden mevcutta bulunur. Bunun böyle olmas, se-

vilen varlkla nitelenmeyi kabul etmeyip gerçekleme özelliindeyse

böyledir. Buna öyle bir örnek verebiliriz: nsan mevcut bir eyi -söz

gelii acy- kendisine verdii zarar nedeniyle yok etmek isteyebilir. Ac,

ac duyan insandaki gerçek bir eydir ve insan onu yok etmek ister. Bu

durumda sevilen ey, ‘yok etmedir’ ve bu henüz gerçeklememitir. Ac
ortadan kalktktan sonra ise, onun yok oluu var olduktan sonra baka

bir yoklua geçmekle yok olmadr. Bu durumda -varlk deil- gerçek-

lemeden söz ettik. O halde, sevilen, daima madumdur. Mevcudun se-

vilmesi, genelde ilgi ve alaka bakmndan olabilir. Çünkü bu, ancak se-

vilen madumun varlnn kendisinde gözüktüü bir mevcuda gözüke-

bilir. Önceki bölümde bunu açklamtk.

Bu tamamlama bölümünde, sevginin mahiyeti, asl, gayesi, sevenin

neyle sevdii, sevgiliyi kendisi için mi, yoksa onun için mi sevdii gibi

konular açklanmtr. imdi Allah izin verirse ikinci ara bölüme geçe-

ceiz. lahi sevgi hakknda vaktimiz ölçüünce yeterli açklama yapl-

mtr.

Yüz on ikinci ksm sona erdi.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

KNC VASIL

Ruhani Sevgi

Ruhani sevgi, hem sevgili için hem de seven için sevmeyi kendinde

barndran sevgi türüdür. Çünkü doal sevgide seven, sevgiliyi sadece

kendisi için sever.

Bilmelisin ki, ruhani sevgi öyledir: Seven akl ve bilgiyle nitelenip

aklyla hüküm salibi ve hikmetiyle bilen olursa, ileri hikmetin gerek-

tirdii ekilde düzenler, onlar ait olduklar yerlerin dna çkarmaz. Bu

durumda ise sevginin ne olduunu, ‘seven’in anlamm, sevilenin ne ol-

duunu ve sevilenden ne istenildiini örenir: Acaba sevgilisine ait bir

irade ve ihtiyar var m? Böyle ise, sevgilisinin sevdii (ve irade ettii)

eyi sever. Onun iradesi yok mudur? Yok ise, sadece kendisi için sever.

Acaba sevgilisinin var olmasn istedii varlk ancak o varlkta mdr? Bu

kadarlk açklamayla, varln sevilen olduunu ve sevginin onda bu-

lunduunu söyleriz. Bu varlk iradeyle nitelendiinde -onu kendisi için

deil- onun için sevmesi mümkündür. radesi yok ise, sevdiini kendisi

için sevebilir. Burada -sevgiliyi deil- sevenin kendisini kastediyorum.

Çünkü sevgilisi, herhangi bir ey hakknda muhabbet veya amaç sahibi

olmakla nitelenmez. Fakat bu sevgilinin kendisinde var olduu ey, ba-

zen irade sahibi olabilir. Bu durumda seven, o varln sevgilisini sev-

mesi gerekir. Böylelikle onu ‘onun için’ sever. Fakat bu sevgi dolayldr

ve muhabbet gerektirmitir. Çünkü seven, özü gerei sevgilisinin varl-
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gn istedikten sonra, ona kavumak ister. Çünkü sevgilisinin varl,

ona kavumann ta kendisidir, ki bu zorunludur. Bu durum u msra-

larda dile getirilir:

Varlk zaman vuslat zaman

Sevgi zaman! Artk yiyiniz ve içinim

Bu msra, bir müahede mertebesinde bize tecelli eden bir hakika-

tin tecelli ettii yerde yazdmz kasideden alnmtr. Tamam öyle-

dir:

Arzu hakknda Zeyneb’e ardm
Bizim ondan baka yolumuz yoktu

Bize bir nur göründüünde

Meralar aydnlatan ve bilinmezleri izhar eden

Nefsini ona ihsan etmitir

Arzu her zaman yorar

Arzunun gerçeklemesiyle

Umudun arasnda bir süre yoktur

Çünkü arzu ya da heva gerçekletiinde, rahadama ve sevinç ger-

çekleir. Bu durumda nefes, sevilenin nefsinde tasavvur ettii ekilde

sevilenin suretinde ortaya çkar. Böylelikle dtan görülecek bir surette

sevgiliyi ortaya çkartr ve onun adna maksad gerçekleir. Bir zaman

olmakszn, onunla nimedenir. Bu durum Amâ’nn varl hakknda da-

ha önce zikredilmiti. Biz de ayn kasidenin devamnda msralarmz

öyle tamamladk:

Allah’n rahmetinden dütüm hayrete

Böyle olan birinden hayrete düülür

Sevgi zaman varlk zaman

O da vuslat zaman, yiyiniz ve içiniz
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Ak nerede, hastalk nerede

Kendinden geçme nerede, arnz

!

Elbisesi temizlenmi ve perdelenmi

Kimse ile bir ilikisi de yoktur

Çünkü sevilen, daha önce de belirttiimiz gibi, madum olmaldr -

yok iken- ilk var olu halindeki gibi ‘elbisesi temiz olandr.’ Çünkü ken-

disini kirletecek ve varlnn ilk zuhur halinde onu kirletecek bir ey

kazanmamtr. Öyleyse aslolan temizliktir! Bu durum ‘Her doan ftrat

üzere doar 5
ifadesinde dile getirilir. Kastedilen temizliktir. ‘Perdelidir’

sözümüz ise onun yokluu demektir ki, varl görerek bunu söyledik.

‘Kimse ile bir ilikisi de yoktur’ dedik, çünkü yok olan (bir eyle) iliki-

lendirilmez. Fakat seven, onu kendisi için ister. Kasidenin sonunda

msra tamamlayarak öyle dedik:

Allah'a ükür vacip oldu

O benip için bakire, ben dulum

Sevilen, bir yokluktan meydana geldii için, bakiredir. Daha önce

ben seviyordum. Dolaysyla dulum. Öyleyse madum olan sevgili var

olunca, iradeyle nitelenen bir varlkta bulunabilir. Bu seven, onu irade

etmekle nitelenemez. Bu durumda onu mutlaka -tpk doal sevgi gibi-

kendisi için sevmesi gerekir. Sevilen ancak iradeyle nitelenen bir varlkta

var olmusa, -söz gelii Hak veya bir cariye veya olan, bütün bu zik-

rettiklerimizin dnda sevginin iliecei biri de yoktur-, bu durumda o

mevcudun sevdii eyin sevilmesi mümkün olabilir. Onun sevgilisi ise,

kendisinde meydana gelebilir.

Sevilen sevenin irade ettiini irade etmiyor da olabilir. Bu durum-

da seven, asl üzerinde sevgilisinin muhabbetini korur. Çünkü daha ön-

ce söylediimiz gibi sevgilisinin bir iradesi yoktur. Bu nedenle sevdiini

sevmesi zorunlu deildir. Ki bu sevenin sevdiini sevmemektedir. Çün-

kü bu varlk, sevilenin kendisi deil, sevilenin varlk mahallidir. Seven,

o varlkta sevileni yaratmaya güç yetiremez. Bu ancak seven kendiliin-

den buna imkân verirse olabilir. Sevilen varl bir mevcutta bulunan

eylerden ise, sevilenin seveni var etmesi Hakkn ona olan inayetiyle

mümkündür. Bu durumda ona varlk verir. Hakkn bu tarz inayetine
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mazhar olanlara örnek olarak, Hz. sa ve Allah’n diledii kullarn ve-

rebiliriz. Allah böyle bir eyi verdiinde, zorunlu olarak, sevgi onu sevi-

leni var etmeye sevk eder. Bu konu, elinizdeki kitabn dnda hakknda

konutuumuz tarzda incelenmi halde bulamayacan bir husustur.

Zikrettiimiz konuyu inceleyeni görmedim. Sevenler çok, hatta varlk-

taki herkes seven olabilir. Fakat onlar, sevginin neyle ilgili olduunu

bilmiyor veya sevginin bulunduu varlkla perdelenmi olabilir. Bu du-

rumda sevgilinin bulunduu varln sevgilileri olduunu zannederler.

Halbuki o, dolayl olarak onlarn sevgilisidir. Gerçekte ise, kimse sevi-

len için birini sevmez, herkes sevdiini kendisi için sever. Çünkü yok

olan, iradeyle nitelenemez. Bu durumda seven, onu kendisi için sever,

iradesini sevgilisinin iradesi uruna terk eder.

Gerçekte durum böyle olmaynca, seven, sevgilisini kendisi için

sevmitir. Bunu anlaynz! te bu, doal suretten soyutlanm ruhani

sevgidir. Onu giyerse ve -ilahi sevgi hakknda söylediimiz gibi- onda

ortaya çkarsa, bunun ruhani sevgide bulunmas daha yakndr. Çünkü

o, âlemin suretlerinden her bir suretin hali üzerindedir. Doann üs-

tünde bulunabilir.

Bilmelisin ki, ruh, tahayyül edilen bedenlerde doal bir suret kabul

eder -yoksa alglanabilen duyulur cisimlerde suret kabul etmek deildir

bu. Tahayyül edilen suretler doal olarak alglanr. Fakat onlar gören

herkes kendileriyle cisimleri ayrt edemez. Bu nedenle sahabe, bir bede-

vi eklinde gelince Cebrail’i tanmam, onun tahayyül edilen hayali bir

beden olduunu anlamamlardr. Hz. Peygamber onu kendilerine, ‘bu

Cebrail’dir’ diye tantncaya kadar onun bir bedevi olduundan kuku

duymamlard. Benzer ekilde, melek kendisine yakkl bir erkek ek-

linde göründüünde Meryem de onu tanmamt. Meryem’de ruhlar

bedenlendiinde onlar tanyacak bir alamet yoktu. Hak kyamet günü

kullarna tecelli eder ve kullar kendisini tanmadklar için O’ndan kaç-

nrlar. Tecelliye mazhar olann kendisini tanmamas yönüyle ilahi mer-

tebede ve suretlere (giren) ruhanilikte hüküm birdir. Öyleyse Allah’n

ilgi gösterdii kimselerin bir alameti olmaldr ki bu sayede Hakkn te-

cellisi ile melein ya da cinlerin ya da suretlerde görünme gücü verilen

insanlarn zuhuru ayrt edilir. Öyle insanlara Kadibu’l-Ban vb. örnek

olarak verebiliriz. nsanlar unsur olan topraktan oluan bu yaratlta

görenin gözünde halden hale girebildiine göre -hâlbuki o kendi sure-
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tindedir-, bakalama ruhlarda daha mümkündür. Kimi gördüüne,

neyi gördüüne ve gerçein ne olduuna baknz! Sana hayal âleminde

marifet bölümünü açklamtk, oraya bakmalsn!

Ruh doal surette tecelli ettiinde, ilahi sevgi hakknda söyledii-

miz gibi, hüküm onun üzerinde gerçekleir. Bu, söz konusu suretin

zâhiri ve bâtn kabul etmesi bakmndan birdir. Bundan baka bir yöne

gidemez, bunu bilmelisin. Böylelikle ruhani-doal sevgi ile ruhani sev-

giyi, ‘kendisi için sevmek ile ‘sevgilisi için sevmeyi’ bir araya getirir.

Fakat bu durum, sevgilisi -daha önce de belirttiimiz gibi- irade sahi-

biyse böyledir. Bu açklamayla insanlarn neyi sevdiklerini bilmedikleri

ortaya çkmtr. Onlarn sevgilisi belirli bir varlkta içkilidir. Böylelikle

onlar, o varl sevdiklerini zannederler, hâlbuki gerçek böyle deildir.

Sana örettiim eyin deerini bilmelisin ve seni kendisini bilmemekten

kurtard için Allah’a ükretmelisin. Bu kadarlk açklama, maksad an-

latmaya yeterlidir. Burada pek çok ayrnt vardr. Kitaptaki amacmz

ise esaslar anlatmaktr.

ÜÇÜNCÜ VASIL

Doal Sevgi

Doal sevgi iki türdür: Doal ve unsur kaynakl sevgi. Burada ru-

hani sevginin sonucundan söz etmeyi unuttuk, imdi onu dile getirece-

iz. Çünkü o, doal suret ile ilgilidir. Bu sevginin sonucu bir olmaktr.

Bir olmak, sevenin zatnn sevilenin zat, sevileninkinin de sevenin zat

haline gelmesidir ki, Hulûlîlerin iaret ettikleri ey budur. Hâlbuki iin

keyfiyeti hakknda bilgileri yoktur.

Bilmelisin ki, doal suret, cisim veya beden gibi hangi halde ortaya

çkarsa çksn ya da hangi nispetle olursa olsun, var olmayan sevilen -

kendisi madum (yok) olsa bile- halde temsil edilir. Dolaysyla onun

hayali gözde ve mertebede kendisine uygun ekilde idrak edilen varl

vardr. ki sevgili kucaklap birbirlerine sarldklarnda, sevgililerden bi-

rinin zatna nefes yaylr. Öpüme esnasnda, iki suretten her biri dige-
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rine nefes verir, birinin nefesi ötekinin içine ötekinin, nefesi berikinin

içine girer. Hayvani ruh, doal surederde bu nefesten ibarettir. Nefes,

nefes alp verenlerden her birinin ruhudur. Nefes alp verirken öpüme
esnasnda, daha önce onunla hayat bulmutu. Böylelikle daha önce

Zeyd’e ait ruh (öpüürken) Amtia ait olur. Bu nefes, sevgiden ortaya

çkm ve bir sevgi sureti kazanmtr. Böylelikle sevgi hazz kendisine

elik etmiti. Kendisine geçtii kiide nefes ruh haline gelirken ötekinin

nefesi dierinde ruh olur. Bu durum, her biri hakknda ‘bir olmak’ diye

ifade edilir ve her biri, ‘ben scvdiimim ve sevdiim benim’ diyebilir.

Doal surederde ruhani sevginin sonu budur. Bu durum, bolüm ban-

daki kasidede ‘ruh ruh ile cisim cisim ile’ diye ifade edilen eydir.

Doal sevgi konusuna dönersek, deriz ki: Doal sevgi, geneldir.

Çünkü kendisiyle nitelenenlerden her birindeki sevgi, hakikaderinin ge-

rektirdii ekilde doal surederi kabul etmitir. Böylelikle onlar, doal

surederin sevgilerinde kazandklar vecd, özlem, itiyak, sevilene ka-

vuma arzusu, onu öpmek ve ona ulamak gibi davranlar kazanrlar.

Bu konuda inanmay icbar eden pek çok doru rivayet gelmitir. Örnek

olarak, ‘Bir insan Allah’a kavumay severse, Allah da ona kavumay

sever
5

hadisini verebiliriz. Bununla birlikte onun varl sürer ve varl-

n yitirmesi mümkün deildir. Çünkü ‘O, her eyi görendir ve gözeten-

dir™* Bununla birlikte O ve kulu hakknda ‘kavuma’ ifadesi gelmitir.

Hak kendini kullarna özlem duymakla, kulu tövbe ettiinde sevinmek-

le niteler. Bu sevinç, yiyeceinin ve giyeceinin bulunduu bineini

çölde yitiren bir adamn bineini bulduundaki sevincinden çoktur.

Söz konusu insan bineini bulma ümidini yitirip ölümden eminke.n bi-

neini buluncaki sevincinden daha çok kulu tövbe ettiinde Allah sevi-

nir. Bununla birlikte Allah hiçbir eye muhtaç deildir ve kudret ve ira-

desi kullarna nüfuz etmitir. Fakat burada ‘Her eye yaratln vermi-

tir
,,w ayetindeki srra balanz! Hakkn eyaya hak ettikleri mertebeyi

armadm anlarsn. Bilginin üzerinde bir mertebe yoktur. Allah,

‘Nezdimde söz deimez 3340
buyurur. Çünkü bir eyin bilinenin aksine

gerçeklemesi imkânszdr. Bir ey kendisine göre (Allah’a göre deil)

mümkün olsa bile, Allah’n iki mümkünden birinin gerçeklemesi hak-

kndaki bilgisi ve iradesinin teklii bakmndan (bilinenden baka bir

eyin gerçeklemesi) mümkün deildir. lahi meivet, onun varlna ili-

ir ve dolaysyla var olmas zorunludur. (Allah’a göre) Var olmas zo-
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runlu bir ey, bu hakikate göre, imkân özelliiyle nitelenemez. Bu ne-

denle konunun uzmanlar, mümküne 'mümkün’ adm vermekten 'ba-

kas nedeniyle varl zorunlu’ adm vermeye yönelmilerdir ki, bu, da-

ha yerinde bir isimlendirmedir. Bunun nedeni, meiyetin tekliidir. Bu

nedenle Allah bu ifadeyi kulland yerlerde ‘dileseydi (Iev âe)m demi-

tir.
c
Lev‘ (ise), bir imkânszla bal imkânszl belirtir. Meiyet, daha

önce söylendii gibi öne geçmitir. Allah
,

c
Kelimemiz kullarm hakknda

öne geçmitir”42 buyurdu. Öyleyse ‘bakasyla varl zorunlu’ ismi,

‘mümkün’ isminden daha yetkin bir adlandrmadr. Çünkü (var olma),

tpk göz açp kapamak gibi tek bir itir. htimal ortadan kalkt için

imkân da kalkar. Geride mudak zorunluluk veya snrl zorunluluk kalr.

Bilmelisin ki: Doal sevgi bir insanda bulunduunda, bunun gere-

i, kiinin sevdiini nimet ve haz elde etmek üzere sevmesidir. Dolay-

syla onu ‘sevilenin zat için’ deil, kendisi için sever. Daha önce bu ger-

çein ilahi ve ruhani sevgiye yayldn da belirtmitik. Doal sevginin

ilkesi nimetlendirme ve iyilik deildir, çünkü doa, genelde bunu bil-

mez. Doa, eyay özel olarak özü gerei sever. Böylelikle ona kavu-

mak ve yaklamak ister. Bu durum, bütün canllarda yaygndr, insanda

bu özellik, ‘hayvan’ (canl) olmas yönünden bulunur. Böylelikle baka

bir nedenle deil, kendisinde bulunmas nedeniyle gerçekte hayvan onu

sever. Fakat onun varlnn bilfiil bulunmasnn anlamm bilemez.

Hayvan kendinde belli bir varla kar bir kavuma ve vuslat saiki bu-

lur. Kavuma, gerçekte onun sevdii eydir ve bu da belli bir varlkta

olabilir. Bu durumda -asalet bakmndan deil- dolayl olarak o varl

sever. Öyleyse ona kavumak, duyulur bir kavuma ve duyulur bir yak-

lamadr. Bu durum ‘beden beden ile’ sözümüzde dile getirdiimiz hu-

sustur. te doal sevginin sonu budur.

nsann sevdii belli bir varlk ile cinsel ilikiyse, sevginin sonu se-

vilenin gerçeklemesidir. Bu nedenle arzusunun ortaya çkaca yeri öz-

ler ve talep eder. Bu ise, -birisinde deil- ikisinin arasnda ortaya çkabi-

lir. Çünkü bu sevgi, iki Idi arasndaki badr. Ayn ey kucaklama ya

da öpüme veya sohbet -veya her ne ise- söz konusu olduunda da ge

çerlidir. Burada bir eyin 'doas’ ile ‘hakikati’ demek arasnda bir fark

yoktur. Bütün bu ifadeler, onu anlatmak için geçerlidir. Bu sevgi insan-

da dier varlklara göre daha yetkindir, insan âlemin bütün hakikatleri-

ni ve ilahi sureti kendinde toplar. nsann bir yönü mukaddes merte-
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beye dönükrür, çünkü ondan ortaya çkm ve ‘ol’ sözünden meydana

gelmitir. nsann bir de ruhuyla ruhlarla, bedeni yönünden de doa ve

unsurlar âlemiyle ilikisi vardr. nsan, unsurlarn ve doann talep ettii

her eyi özü gerei sever. Bu yönüyle sadece cisimler-ceseder ve ruhlar

âlemi vardr. Bunlarn bir ksm unsurlardan oluan cisimler iken un-

surdan oluan her cisim doal deildir. Bir ksm ise, unsurdan oluma-

yan doal cisimlerdir. Her doal cisim unsurlardan olumamtr. Un-

surlar cisimlerdendir. Doa hakknda ise ‘unsurdan olumu’ denile-

mez. Ayn ey melekler ve felekler için de geçerlidir. Bu nedenle Mele-i

a’lâ’nn diditiini ve ‘Sürekli ihtilaftadrlar, Rabbinin merhamet ettii ha-

riç’™ ayetinin kapsamna girdiklerini örendik. Onlar, rahmete mazhar

olanlardan farkllar. Bu farkllk nedeniyle onlar yaratt. Baka bir ifa-

deyle farkllk olsun diye onlar yaratt. Çünkü ilahi isimler derece dere-

cedir. Farkllk da buradan kaynaklanr. ed-Dâr ismi baka, cn-Nâf ismi

baka, el-Muiz ismi baka, el-Müzil ismi baka, el-Kâbz ismi baka, el-

Bâst ismi bakadr. (simlerdeki farklln tezahürü olarak) Souk s-

caktan, yalk kuruluktan, karanlk aydnlktan, yokluk varlktan, ate

sudan, safra balgamdan, hareket durmaktan, kulluk rablikten bakadr!

Bütün bu kartlklar farkllklarn sürdürüyor deil midir? ki ahs için

bir konudaki helal ve haram bir midir? Birine helal olan, dierine ha-

ramdr. Böylelikle (farkl mezheplere göre) iki farkl hüküm, tek bir e-

ye verilir. Balanz! Zt doann hükmü nereden ortaya çkmaktadr?

Onun farkl oluunun ilahi ilimden kaynaklanan sebebi nedir? Bu du-

rumda, Allah’tan baka yaratklardan hiç kimsenin dünya ve ahirette bir

hükme sahip olmadn örenirsin. Öyle ki ahirette iki yer vardr:

Görmek ve perde (yeri). Bize ileri, kaynaklarn ve geli yerlerini açk-

layan Allah’a hamd olsun. Bizi bu konular bilenlerden yapan Allah’a

hamd olsun. Allah, bizi bilgisine göre mutlu ettiklerinden klsn!

Sevilen eyin -çok veya az- belli bir varlk ile kavumak olduu or-

taya çkmtr. Bununla birlikte sevilen, dostluk, karlkl oturmak,

öpümek, sarlmak gibi sevilenin varlnn hakikatinin ve sevenin haki-

katinin gereine göre farkllaabilir. Öyleyse sevilen, hakikati bakmn-

dan bir ve çeit çeit olandr. Özel anlamda sevilen ey, kavuma sevgi-

sidir. Bu ise, ya sohbet veya sarlmak ya da öpmek eklinde gerçekleir.

te bu, sevilenin birde veya çokta tiirlenmesidir. Sevenin iki eyi sev-

mesi kesinlikle mümkün deildir, çünkü kalp onlar sdramaz. öyle
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diyebilirsin: Yaratlmn sevgisinde bu böyle olabilir. Yaratcnn sevgi-

sinde ise böyle bir ey olamaz. Çünkü Allah ‘Onlar sever
5 buyurdu. Al-

lah, çok kiiyi sever.’ öyle deriz: ‘Sevgi, anlam belli olan bir eydir.

Tammanmasa bile, zevk yoluyla alglanr ve bilinir, fakat tasavvuru

güçtür. Allah’n sevgisi ise, bilinmez. Çünkü Allah, ‘Benzeri bir ey ol

*

mayan’dr.™ Hakkn sevgisini (örenme arzuna) gelirsek, bu, senin bir

zorlamandr. Çünkü onu ancak Hakkn zat bilir. Hakkn zan ise bili-

nemez. Dolaysyla O’nunla ilikisi bilinemeyecei gibi sevgisi de bili-

nemez. Allah kullarna onlarn dilleriyle ve -kendisiyle ilikilendirdikleri

ve O’nu niteledikleri konularda- onlarn anlayacaklar ekilde hitap etti.

Fakat bunlarn keyfiyeti bilinemez.

VASIL

Unsurdan Oluan eylere Dair Sevgi

ikinci ksm, unsurlardan oluan eylere dair sevgidir. Bu sevgi de

doal olsa bile iki ksm arasnda fark vardr: Doal sevgi, birisini (göz

ard ederek) belli bir doal suret ile snrlanmaz. Bu tarz sevgi, ötekiyle

birlikte olduu gibi her suret ile birliktedir. Örnek olarak ilgili olduu

ey karsnda mknats ile onun kendi özellii nedeniyle çekmesini ve-

rebiliriz. Unsur kaynakl ise belli bir doal suret ile snrlanan sevgidir.

Örnek olarak, Kays ile Leyla Kays ile Lebna arasndaki sevgiyi veya gu-

rur ve güzellik sevgisini verebiliriz. Bu ise, aralarndaki ilikinin genelli-

inden kaynaklanr ve bu durum mknats-demir ilikisine benzer. Ru-

hani sevgide bunun benzeri, ‘Her birimizin bir makam vardr 53+5 ayetinde

dile getirilirken ilahi sevgideki benzeri, her ferdin inancyla snrlanmak-

tr. Ruhani temizlik de doala benzedii gibi ilahi olan bütün inançlar

bir görmede doala benzer.
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VASIL

Sevgi Türlerinin Halleri

Daha önce söylediimiz üzere, sevginin dört ad olsa bile, her biri-

nin dierinde bulunmayan bir hali vardr. imdi bunlar açklayacaz:

Bunlardan biri heva’dr. Heva iki ekilde söylenir ve her ikisi de

sevgide vardr. Birincisi, onun kalbe dümesidir. Bu, görünmeyenden

görünene dümektir. Bu yönüyle heva (kelime anlamyla) dümek,

kaymak demektir. Allah
‘Kaydnda (heva) yldza yemin olsun’

346 der.

Heva, bu halde sevginin isimlerinden biridir. Fiili ise, heviye-

yehvî/yehva eklindedir. Yehva, gelecek zaman bildirir. Bundan türe-

tilmi isim ise hcvadr. Bu isim, dümek anlamndaki heva’dan mazi Fi-

ildir.

öyle denilir: Kalpte hevann gerçeklemesinin nedeni üç ey veya

bunlardan biri veya hepsidir: Bakmak, duymak ve iyilik. En etkini

bakmaktr. Bakmak onu izhar eder ve kavumayla deimez. Duymak

ise öyle deildir, duymak kavumayla deiir. Çünkü hayalin duyarak

tasavvur ettii suretin zikredilenin suretine uygun dümesi uzak bir ih-

timaldir. yilik nedeniyle sevmek ise maluldür ve ihsann devam kar-

lndaki gaflet onu yok eder. Çünkü ihsan eden, görülenden bakadr.

kinci tür hevaya gelirsek bu, eriatn hükmünün bulunmasyla olabilir.

Bu durum, Davud’a söylenen,
‘

insanlar arasnda hüküm ver, hevana uy-

ma'
1347

ayetinde dile getirilir. Baka bir ifadeyle, ‘sevdiklerine uyma, be-

nim sevdiklerime uy! Bu ise sana tayin ettiim ekilde hüküm vermek-

tir.’ Sonra öyle der:
‘Heva seni yolumdan saptrr. ,,w Yani seni hayrete

düürür, telef eder, senin için belirleyip yürümeni istediim yoldan a-

rtr. ‘Hevaya göre hüküm vermek’ budur. Burada heva, insann sev-

dikleridir. Allah Davud’a kendisi için belirlenen yoldan baka bir yola

karlk geldiinde, sevdiklerini terk etmeyi emretmitir. öyle diyebilir-

sin: ‘Allah ona brakamayaca bir eyi yasaklamtr. Çünkü hevadan

ibaret olan sevginin insandaki otoritesi güçlüdür, akl onun karsnda

duramaz.’ Buna öyle cevap verebiliriz: Allah onu heva duygusunu yok

etmekle yükümlü tutmad, çünkü heva kaybolmaz. Heva, daha önce

söylediimiz gibi, farkl eylere iliebilir ve birden çok varlkta buluna-
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bilir. Hevann hakikatinin -ki sevginin hakikati demektir- bir veya bir-

den çok varlkla birlemek olduunu açklamtk. Allah onda kendisi

için eriat yaplan hakikate balanmay istemitir. Bu, Allah’n yoludur.

Heva ise onu Allah’n yolu olmayan pek çok yola balamtr. Bu du-

rum c

hevaya uyma’349 ifadesinin anlamdr. Öyleyse Allah, Davud’u yeri-

ne getiremeyecei bir eyle yükümlü tutmad. Öyle bir eyle yükümlü-

lük, Hakim ve Âlim’in eriat yapmayaca bir eydir. Allah’n bilgisinde

iman etmeyecei takdir edilmi Ebu Cehil vb. inanmakla yükümlü tu-

tulmasyla kant getirirsen öyle deriz: Buna iki ekilde cevap verilebilir:

Birincisi, ‘güç yetirilebilenle yükümlülük’ derken doal olarak yüküm-

lünün güç yetiremeyecei âdet haline gelmi eyleri kastetmekteyim.

Örnek olarak, bir araç olmakszn ‘göe yüksel’, ‘iki zdd bir araya ge-

tir’, ayaa kalkamayan birisine ‘ayaa kalk’ gibi emirleri verebiliriz. Al-

lah insan doal olarak gücü yetirebildii ilerle yükümlü tutmutur. Bu

ise, iman ikrar veya onu söylemektir. Her ikisinde de insann böyle

eyleri kesb veya ahlâk eklinde -ki hangisini istersen onu söyle- yerine

getirebilir. Bu nedenle bu fiille Allah'n kyamet günü kula kar kant

ortaya çkar. Allah ‘De ki Kesin delil Allah'a aittir
’?50 buyurur. Allah inam

doal olarak güç yetiremeyecei bir eyle yükümlü tutsayd,
‘

Kesin delil

Allah’a aittir
5351

ayeti doru olmazd. Aksine öyle derdi: ‘Allah diledii-

ni yapandr.’ Nitekim bir ayette
‘Yaptndan sorumlu tutulamaz™2

deni-

lir. Bunun anlam udur: ‘Beni niçin yükümlü tuttun?’ veya ‘bana niçin

yasak koydun?’, ‘sana kar çkmamz takdir ettiim bildiin halde, bize

niçin emir verdin?’ diye bir soru Hakka sorulamaz. te bu ‘Yaptndan

sorumlu tutulamaz ayetinin balamdr. Allah bu durumda onlara öy-

le der: ‘Size yapabileceiniz bir ii mi, yoksa yapamayacanz bir ii mi

emrettim?’ Onlarn ‘doal olarak yapabileceimiz bir ii emrettin’ de-

meleri gerekir. Allah onlar yerine getirebilecekleri bir fiil ile yükümlü

tutmu, böylece ‘O’nun kesin delil sahibi olduu., dileseydi onlarn hepsine

hidayet edebilecei
,3M sabit olmutur. Çünkü onlar, yükümlülük annda

Allah’n haklarndaki bilgisinden habersizdirler.

kinci cevap udur: Ona inanmann gereklilii hakknda daha önce

konuulmutu. Allah, Âdem’in zürriyetini belinden alrken bu gerçek-

lemiti. Hükmü ise ahirette ortaya çkar ve orada herkes iman eder.

Buna kar, herkes dünya hayatnda Allah’n varln kabul eder. irk

kosa bile bir mevcuda irk koar. Bu nedenle insanlardan özellikle (var-
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ln bilmek deil) ‘Allah’ birlemek’ talep edilmitir. Bu ise Hakkn
sevdiidir ve o onlarda bulunmaz (çünkü sevgi bulunmayana iliir).

Öyleyse Allah, bu varlklarda ortaya çkmakla birlcnmcsini sevmitir. O
halde Allah bir’i sevse bile onu çokta zuhuruyla sever. Onunla nitelene-

ni de sever. Öyleyse kim birlerse (tevhit) Allah onu sever. Çünkü tev-

hit, Allah’n sevdii eydir. Baka bir ifadeyle tevhit, bu kiide ortaya

çkmtr. Allah birisini sevmezse, sevdii ey olan tevhit onda zuhur

etmedii için sevmemitir. Öyleyse hepsi sonunda imana ular. Bunu

‘rahmetin Allah’n gazabm geçmesi’ eklinde dile getirmitik. Böylelikle

hevann anlamn açklam olduk.

Sevgiye (hub) gelirsek, bu, arzunun -dier eylere deil- sadece Al-

lah’n yoluna ilimesidir. Hub dier yollarn ortaklnn (neden oldu-

u) kirlerden temizlenirse, duruluu ve safl nedeniyle
c
hub’ diye

isimlendirilir. Suyun konulduu kap bu nedenle ‘hubb’ diye isimlendi-

rilmitir. Su o kapta durulur, berraklar ve kiri dibine çöker. Ayn .ey

yaratklarn sevgisinde de geçerlidir. Onlar, Hakkn mertebesini sevip

müriklerin ilahlkta kendisine ortak kotuklar denklerden soyutland-

nda, bu sevgi ‘hubb’ diye isimlendirilir. Allah Teala onun hakknda
‘man edenler en çok Allah’ sever” 55 buyurur. Bunun nedeni, perde orta-

dan kalktnda ‘Saknanlar uyduklarndan kaçnrlar”5* ayetinde belirti-

len durumdur. ‘Uyanlar keke bir imkân olsayd da, sizden uzaklasay-

dk™7
der. Böylelikle, orada onlara olan sevgileri ortadan kalkar. Mü-

minler ise Allah’ sevmek hallerinde kalrlar. Onlar, kendilerine Allah’a

kar hiçbir yarar salamayan ilahlar hakkndaki sevgilerinden geri dö-

nenlerden daha fazla bir ekilde Allah’ severler. Böylelikle kyamet gü-

nü müriklere özel anlamda Allah’ sevmeleri kalr. Çünkü onlar, dünya

hayatnda Allah’ sevmi olsalar bile O’nunla birlikte ‘ilah’ olmalar an-

lamyla ortaklar da sevmilerdir, Bu vehim ve yanlg olmasayd onlar

sevmeyeceklerdi. Binaenaleyh onlarn sevdii ey ulûhettir (ilahlk).

Böylelikle onlar, luhcti pek çok eyde tahayyül etmi, onu sevmi ve

ortaklar da sevmilerdir. Kyamet günü zikrettiimiz ekilde olunca,

onlarda sadece Allah sevgisi kalr. Böylelikle ahirette Allah’ dünyada-

kinden daha çok severler. Çünkü dünyadaki sevgileri bölünmütü.

Ahirette ise sevdikleri eyi, üahl sadece Allah’ta gördüklerinde sevgi-

leri O’nda toplanr. Bu nedenle rahmet öne geçmi, iki uç güçlenmi.
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içerdii ortaklk nedeniyle ara zayflamtr. Bütün bunlar daha önce

açklamtk. te sevgi (hubb) ve heva arasndaki fark budur.

Ak, muhabbetin ifrat hali ya da ‘ar muhabbet’ demektir. Bu du-

rum ‘îman edenler en çok Allah’ sever”
58 ayetinde dile getirilir. Ak özel-

likleriyle birlikte ‘hub’ adm da alabilir ve sayesinde ‘hub’ (sevgi) diye

isimlendirildii kalpte ortaya çkar. Sevgi insan bütünüyle kuatr ve

onu sevgilisinden baka her eye kar körletirir. Bu hakikat onun be-

denine, güçlerine ve ruhunun bütün parçalarna yaylr, tpk kann da-

marlarda akt gibi akarak bütün eklemlerini kaplar. Varlyla bütün-

leerek bütün parçalarn isim ve ruh bakmndan kuatr. Artk onda

bir bakasnn girebilecei bir yer kalmaz. Konumas onunla, duymas

onda, her eydeki bak ona dönüktür. Sevdiini her surette görür.

Gördüü her ey için ‘odur’ der. te böyle bir sevgi ‘ak’ diye isimlen-

dirilir. Züleyha’nn eli kesilip kan yere dütüünde, akan kann dütü-

ü yerlerde ‘Yusuf, Yusuf diye yazd aktarlr. Bunun nedeni, Yu-

sufun adnn, tpk bir kan gibi bütün damarlarnda akmasyd. Aym

ey kesilen kollarndan akan kanla topraa ‘Allah, Allah’ diye yazlan

Hallac’dan aktarlr. Kann dütüü her yerde böyle yazlmt. Bu ne-

denle Hallaç öyle der:

Her bir organ ve eklemim

Sizi yad eder durur

te bu durum ak ile ilgilidir- ve bu insanlar sevgide kendilerini

böyle kaybeden âklardr. Bu sevgi ‘aram’ diye ifade edilir. Allah izin

verirse, sevenlerin nitelikleri daha sonra zikredilecektir.

(Sevgi için kullanlan baka bir kelime olan ve meveddet ile ayn

kökten gelen) Vüdd ise sevgi, ak veya hevann -hangisi olursa olsun-

sabitlii ve sürekliliidir. Bu duygunun bulunduu kii bu hal üzere ka-

lp hiçbir hali deimez ve onu sevginin hükmünden uzaklatrmazsa,

iyide ve kötüde, üzen ve mutlu eden durumlarda sevgisi sabit olursa, bu

hal ‘vüdd’ diye isimlendirilir. Sevgilinin kendisinde gözükmeyi sevdii

varlktan uzaklk ve kovulma annda söz konusu kiinin duygusu de-

imez, sevginin otoritesi altnda kalmay sürdürür -çünkü o, sevgilisi-

nin mazhardr- Bu nedenle bu sevgi ‘vüdd’ diye isimlendirilir. Bu ifade

ayette ‘Onlar Rahman’a sevgi duyarlar (vüdd)™9 eklinde dile getirilir.



212 Fütûhât- Mekkiyye 8

Yani Allah nczdinde vc kullarnn kalplerindeki muhabbette sabittirler.

Vüdd de bu demektir.

Sevginin sevilenlerde pek çok baka hali vardr ki -Allah izin verir-

se- bunlar zikredeceiz. evk, aram, heyam (kendinden geçmek), kelf

(holanmak), alamak, üzülmek, yorulmak, krlmak, erimek gibi se-

venlerin nitelendikleri ve iirlerinde zikrettikleri hususlar ayrntl ola-

rak açklayacaz. Bazen sevgide pek çok hata ortaya çkar. Birincisi zik-

rettiimizdir. Bu hata, sevilenin var olan bir ey olduunu zannetmele-

ridir. Hâlbuki sevilen, var olmayan bir eydir. Sevgi, var olan bir eyde

kendisini mevcut olarak görmek amacyla iliir. Onu gördüünde, var-

ln o varlkta sevdii halin sürekliliine geçer. Dolaysyla sevilen, her

zaman var olmayandr. Sevenlerin çou bunu bilmez. Hakikaderi bilen-

ler bunun dndadr. Bunlarn neyle ilgili olduklarn açklamtk. Bi-

zim bu konudaki sözlerimizin çou, ar sevgi hakkndadr, çiinkii o

akllar giderir, taknlk, sürekli düünce, gam, sklma, endie, özlem,

itiyak, halin deimesi, rengin solmas, ahmaklk, bunaklk, sevilen

hakknda kötü zan gibi durumlara yol açar. Kötü zan, sevdiinin kendi-

sinde gözükmesini istediin varlk hakkndadr. Sradan insanlar, onun

sevilen olduunu zanneder. Biz ise, o konuda iki görüe ayrlrz: Bir

ksmmz, sevgilinin kendisinde gözüktüü varln sevenin hayalindeki

misaline bakar ve sevgilisinin varln onda görür. Bu, ‘hayalde ona ka-

vumak’ demektir. Böylelikle onunla bütünleerek, onu müahede eder.

Bu, dtaki varlkta kendisinden daha latif bir ekildeki kavumadr.

Mecnun’un dardan gelen Leyla ile ilgilenmesini engelleyen bu sev-

giydi. Mecnun Leyla’ya, ‘Benden uzak dur, çünkü sende hissettiim ke-

safet, bu hayali müahedenin latifliini perdeliyor’ demiti. Çünkü Ley-

la onun hayalinde dtakinden daha latif ve daha güzeldi. Muhabbetin

cn latifi budur. Bu nitelik sahibi, sürekli nimetlenir vc ayrlktan ikâyet

etmez.

Bizim bu nitelikteki sevenler arasnda ayrcalkl bir yerimiz vardr,

çünkü sevenler içerisinde böylesinin bulunmas güçtür. Bunun nedeni,

kcsifliin onlara hâkim olmasdr. Bizce bunun nedeni udur: Kendini

maddeden soyut anlamlarn sevgisine veren insann manalar kesifleti-

inde ulaabilecei ey, onlar hayale yerletirmektir. Bundan fazlasn

yapamaz. En kesif hali hayal olan insan böyleyse, manalarn latiflii

hakknda ne zannedersin? Hali böyle olan insan, Allah’ sevebilecek d-
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idir, çünkü onun Allah’ sevmedeki son yeri, kendisini tebihten soyut-

lamadnda O’nu hayale indirmektir. Bu durum Peygamber’in, ‘O’nu

görür gibi Allah’a ibadet et’ sözünde dile getirilir. Biz de, sevdiimizde

ve b nitelikle mevcut olduumuzda, sevdiimizin kesif âlemdeki duyu-

lurlarda ortaya çkmasn isteriz. Bunu ise, güzelliine güzellik giydire-

rek, onu hayale yükseltmekle latifletiririz. Onu kendisinden ayrlmann

ve uzaklamann mümkün olmad bir mertebeye yerletiririz. O artk

sürekli vuslat halindedir. Bu konuda u msralar söyledik:

Mecnun’un devasndan bir ümidi yok

Uzaklktan ve gurbetten ikâyet eder

Ben onun zddym, çünkü benim sevgilim

Hayalimde, sürekli yakndr bana

Benim sevgilim bende ve benim yanmda

Niçin bana ait olmayan söyleyeyim ki

Sevginin akllar gidereceini söylememizin nedeni sevenlerin öyle

demesidir: ‘Aklla idare edilen bir sevgide hayr yoktur.’ Ebu Abbas el-

Makrani el-Kessad öyle derdi: ‘Sevgi, akllardan çok nefslere hâkimdir.’

Böyle demilerdir, çünkü akl, sahibini snrlarken sevginin özellii a-

rmak ve hayrettir. Hayret ise akl dlar, çünkü akl seni bir araya top-

larken hayret datr. Yusufun kardeleri Yakub’a öyle demiti: ‘Sen

eski dalaletindesin.’'
60 Burada Yusufün sevgisindeki hayret halini kastet-

milerdi. Hayret datr, toplamaz. Bu nedenle ‘dalma (bess)’ özelli-

iyle nitelenmitir ki bu, sevenin himmetinin pek çok noktaya dalma-

sdr. Allah Teala öyle der: ‘Onlardan pek çok kadn ve erkek...™1 Baka

bir ayette
‘Dalp toz duman haline geldii...™

2
denilir. Seven sevdiinin

hükmü altndadr ve kendi kendini yönetemez. O, ancak kalbine ege-

men olan sevgi sultannn emrettii ve verdii eye göre hareket eder.

Sevgisindeki taknln bir tezahürü de, sevdiinin her ahsn nezdinde

güzel olduunu ve herkesin onu kendisinin gördüü ekilde gördüünü

zannetmesidir. Bu da, hayretin bir yönüdür. Buna u deyim örnek veri-

lir:

Her gözde güzeli görmek sevgidendir
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Yani Ey âk! Sen herkesin sevdiini senin gibi güzel gördüünü

zannedersin. Sevenin dalaletinin bir yönü de, sevgilisinin kendilerinden

meydana geldiini düündüü yönlerde armaktr. Bunun üzerine

‘öyle veya böyle veya unu yapaym ki, bu fiille sevgilime ulaaym’

der. Hangi davrana balayaca hakknda hayrete düer, çünkü o, sev-

gilisinden ald hazzm duyuda hayaldekinden daha büyük olduunu

zanneder. Bunun nedeni, kesafetin sevene baskn gelmesidir. Ayn e-

kilde, uyku esnasnda tahayyül hazzndan da habersizdir. Bu da hayalde

haz almaktan daha güçlüdür. Çünkü uykuda hayalden daha çok hayalle

ittisal halindedir. Hayal ile ittisal ise, dta, yani duyulur ile ittisalden

daha güçlüdür. O halde onun mana ile haz almas, hayalle haz almasn-

dan daha güçlüdür. Böylelikle seven, dta ittisale ulamasm salayacak

yönleri elde etmeye çalarak hayrete düer. Bunu ise, bu konuda bilgi

sahibine sorar ve bir çözüm bulurum diye düünür. u ifade bu konuda

söylenmitir:

Arzun sahih olsayd, sana çareler gösterilirdi

Yani, sevgiliye ulaana kadar yaptn ilerde doruyu bulurdun.

VASIL

Sevenlerin Özellikleri

Bu konuda zikredeceim ilk husus. Yunus b. Yahya b. Ebu’l-Hasen

el-Haimi el-Abbasi el-Kassar’n Kabe-i nuazzama’n Rük-i Yemani

bölgesinde 599 ylnda bana aktard u hadisedir: Bize bn Abdülbaki

aktard: Bize Ahmed b. Abdullah aktard: Bize Ahmed b. aktard: Bize

Abdullah b. Muhammed b. Cafer aktard: Bize müfessir Ebu Bekir ed-

Dineveri 288 ylnda aktard: Bize Muhammed b. Ahmed emsâtî ak-

tard: ‘Zünnun’un öyle dediini duydum: ‘Allah’n kalplerini muhab-

betinin saflyla doldurduu kullar vardr. Onlarn ruhlarn kendisini

görmenin özlemiyle açmtr. Nefslerini kendisine arzu duyduran ve

kendisine yaklatran Hakk tenzih ederim. Böylelikle onlarn himmet-

leri ve gönülleri, Allah için duru hale gelmitir. Onlar Vakfe’de durdu-
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ran vahetlerini (yalnzlk ve kaç) ünsiyete çeviren, hastalklarnn dok-

toru olan Allah münezzehtir. lahi! Senin için bedenlerini zayflatm-

lar, ellerini senden gelecek ilave nimete açmlardr. Sen onlara kendin-

den anlamann tadn tattrdn. Bu, onlarn hayadarndaki en güzel tat-

tr. Sen, onlarn nimetlerini artrdn ve onlara göklerinin kaplarn aç-

tn. Onlarn kalplerine melekûtunda dolama imkân, hatta sevenlerin

muhabbetinin unutturduu eyleri verdin. Özlem duyanlarn özlemi

sana baland. Ariflerin kalpleri sana döndü. Sadklarn kalpleri seninle

ünsiyet buldu. Korkanlarn korkusu sana yöneldi. Kendini sana adayan-

larn kalpleri sana komu oldu. Rahadk, onlarn bkmasndan umudu-

nu kesti. Gafletin onlara kar arzusu azald. Onlar kendilerini ilgilen-

dirmeyen eyleri düünmekle dinginlemediler. Yorgunluk ve uykusuz-

luktan bkmadlar. Dilleriyle O’nu söylediler, durularyla O’na yakard-

lar. Hatalarndan dolay O’ndan af dilediler. Amellerinde ortaya çkan

yanllar nedeniyle balanma istediler. Onlar, hüzünleri düünerek

kalpleri eriyenlerdir. Ebrar (yiler) gibi O’na hizmet ettiler.’

Allah kendilerinden raz olsun, onlarn bir özellii de zayflktr.

Bu, onlarn yanlar ve srlaryla ilgili bir niteliktir. Bu srrm onlarn sr-

larna ilimesinin nedeni udur: Çünkü sevenlerin ruhlar duyular idrak

ve hayal tasavvur edemeyecek kadar latif olsalar bÜe, sevgi zikredecei-

miz bir mana nedeniyle -tpk serabn latiflii gibi- onu latifletirir. Su-

sam insan serab su zanneder. Bunun nedeni susamldr. Susama

olmasayd, onu su zannetmezdi, çünkü su ihtiyaç duyduu eydir. Böy-

lelikle kendisini istedii ve hayat srr kendisinde bulunduu için, sevgi-

lisi olan suya yönelir. Suya geldiinde ise bir ey bulamaz. Bir ey bu-

lamaynca, suyun yerine Allah’ orada bulur. Böylelikle susam, görü-

nürde suya yönelmiti. Allah ise farknda olmad yönden onu kendi-

sine yönlendirmiti. Allah farknda olmad yönden kuluna tuzak kur-

duu gibi kendisine iltica ediinde, O’na dönüünde ve O’na itimat edi-

inde de farknda olmad yönden kuluna ilgi gösterir. Bunu ise, se-

bepleri kuluna gösterdikten sonra kaldrmasyla yapar. Serapta tahayyül

edilen suyun kaybolmasyla Allah’n orada bulunmas, kulun sebepler

kesildiinde Allah’a yönelmesi demektir. Bu esnada sevdii (su) hak-

knda kaplarn kapanmasyla kul, her eyin idaresini ve sahipliini elin-

de tutan Allah’a yönelmitir. Allah’m ondan istedii de buydu ve O’nun

sevdiklerine kar davran böyledir: Allah onlar ‘zorla ya da dileyerek’
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kendisine çevirir. Ayn ey ruhlar için geçerlidir. Ruhlarnn Allah’n

haklarn -ki bunlar farz klan Allah’tr- yerine getirdiklerini zanneder-

ler. Ruhlar, kendisini severek ve emrettii yerde onlar görsün diye, ra-

z olduu ileri arzulamak üzere Allahta emriyle hareket ederler. Ruh-

larn önünden perde kalkp gözleri keskinletiinde ise, kendilerini su

eklinde serap gibi görürler. Onlar, Allah’n haklarn yerine getirenin

Allah -ki O fiillerin yaratcsdr- olduunu görürler. Böylelikle Allah’,

kendileri zannettikleri eyin ayn olarak görürler. Bu durumda kendi

varl kalkar, gördüü ise Hak olarak geride kalr. Nitekim serabn su-

yu kaybolur, serap ise kendiliinde görülür halde kalr. Ruh da kendili-

inde mevcut iken fail deildir. Bu esnada insan, sevenin sevilenin ken-

disi olduunu ve Hakkn gerçekte kendisini sevdiini ve ancak böyle bir

eyin olabileceini örenir. Ruhlarda budan daha latif bir erime ise,

mümkün deildir.

Onlarn kesif yönleriyle ilgili zayfla gelirsek, bu, duyunun ilgili

olduu renklerinin bakalamas, ederinin erimesidir. Bunun nedeni,

sevgililerinin kendilerini yükümlü tuttuu ileri yerine getirmeyle dü-

üncelerinin meguliyetidir. Sevgilileri bunlar farz klm, onlar da ‘söz-

lerini yerine getirme’ özellii kazanmak için gayret göstermilerdir.

Çünkü onlar bu konuda Allah’a söz vermi, O’na ve peygamberine ye-

minle balanmlar, OYun ‘F.y iman edenler! Sözlerinizi yerine getirin™
3

dediini duymulardr. Baka bir ayette ‘Bana verdiiniz sözü tutun™*

denilir. Onlar sözlerini bozmaz. ‘Allah’ üzerinize vekil ettiniz.’
365 te bu,

bedenlerinin erimesinin sebebidir.

Sevenlerin bir özellii de, erimektir. Bu, onlarn beden ve ruhla-

rndaki gerçek bir niteliktir. Bedenlerindeki erimenin nedeni, rutubetin

ve yan bulunduu sevilen hazl yemekleri brakmaktr. Bu yemekler

nefsler tarafndan sevilir, bedenlerde bir nimet aydnl gerçekletirir.

Allah kendilerinden raz olsun, sevenler unu görmülerdir: Sevgili, on-

lar huzurunda durmak vc insanlar uyurken geceleyin kendileriyle ko-

numak ve kendilerine tecelli etmek üzere ayakta durmayla yükümlü

tutmutur. Onlar, bedenlerindeki yalklardan dimaa doru buharlarn

çktn, bunlarn duyular ezdiini ve kapladn görürleri Bu nedenle

insanlar uyurken yalnz kaldklarnda Hak ile münacat etmek üzere sev-

gilinin önünde ayaa kalkmalarna uyku engel olur. Sonra bu buharlar,

bedenlerinde bir güç oluturur. Bu güç, organlar gereksiz ilerde ça-
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lmaya sevk eder, hâlbuki sevgilileri o ilerde kullanlmasn kendilerine

yasaklamt. Bunun üzerine sevenler, gerek duyulan ölçünün dnda
yemeyi ve içmeyi brakrlar. Bedenlerindeki yalk azalr, nimetin aydn-

l kaybolur, dudaklar kurur, bedenleri zayflar, uykular gider, uyku-

suzluklar güçlenir. Bu durumda Hakkn önünde durmaktan ibaret olan

maksatlarna ularlar ve terk ettikleri eyler ölçüsünde yardm görürler.

Bedenlerin erimesi budur.

Ruhlarn erimesine gelirsek, ruhlar, mârifetler ve bilgilerle

nimetlenir. Çünkü onlarn hemcinsleriyle ünsiyet etmek üzere, yüce

topluluun ruhlaryla ilikileri vardr. ‘yilik ve takvada yardmlan’366

ayetini duyduklarnda, yardmlamay arzularlar, bu emirle muhatap ol-

duklarn zannederler. Hâlbuki gerçek böyle deildir. Bu ayet ile yü-

kümlü olanlar, günah ve dümanla kar yardmlamann kendilerine

yarat kimselerdir. Bu nedenle ayetin ardndan olumsuzluk gelerek

öyle denilmitir: ‘Günah ve dümanlkta yardmlamayn , Allah’tan sak-

nn.'
31'7 Bu ise, yüce topluluun bir özellii deildir. Bu konudaki hatala-

rn gördüklerinde
‘

Allah’tan yardm dileyin ve sabredin™ ayetine dön-

mülerdir. Baka bir ifadeyle, Allah karsnda nefslerinizi hapsedin. Bu

ayet nedeniyle hemcinslerinden ayr dütüklerinde, ruhlar erir, hâlbuki

onlar daha önce hemcinsleriyle oturup kalkmann nimetinin aydnl
içindeydiler. Onlar ‘O’nun 'benzeri bir ey yoktur™ diye nitelenene ba-

lanm, kendileriyle Hak arasnda balanacaklar bir benzerlik ilikisi

görmemilerdi. Bunun üzerine ‘Allah’ bilmek’ kendilerine öyle der: O,

sana ancak senin dilinle, lehçenle ve senin de kendilerinden biri oldu-

un insanlarn diliyle hitap eder. Sen, sana hitap ettii dilin anlamna

dön! Çünkü o, kendisini medlulünün hakikatinden çkartmad gibi

bilgisizliinle de (dildeki) bu hitabn O’nunla ilikisini de anlayamazsn.

Çünkü sana bildirdii nitelik, özü gerei O’nu arar. Çünkü Hak, kendi-

sini onunla nitelemi, nitelikleri ise bizden O’na dönük özel bir ilikiyle

gerçeklemitir. Bu nitelie balanp zorunlu olarak sarldnda, bu ni-

telik seni O’nun nezdine ulatrr. Bu durumda söz konusu niteliin

O’na nasl ait olduunu zevk ve ilahi tecelli yoluyla örenirsin. Bu ise,

senin erimeni artrr, en sonunda mevhum bir noktaya dönersin. Nite-

kim air öyle der:
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Sende o kadar eridim ki

Sanki mevhum bir nokta oldum

Nokta sadece vehimde var olabilir. Öyleyse bu, erimede onlarn ni-

teliklerini gösterir. Kef ile desteklenmi bir haberde ulvi ruhlarn bü-

yüklerinden biri olan srafil’in eridii aktarlmtr. Bunun nedeni, Al-

lah'n büyüklüünün onun kalbini her gün yetmi kere istila etmesidir.

Öyle ki adeta, bir konuma döner. Nitekim kyamet günü Allah’n kulla-

rna kar içlerinden büyüklük taslayanlar, adeta zerre ve küçük eyler

gibi diriltileccktir. Bunun nedeni, dünyada onlarn gösterdii büyüklük

ve yüceliktir. te bu, onlarn ruh ve bedenlerindeki erimenin tarzdr.

Sevenlerin baka bir özellii aramdr. aram, üzüntü içinde sevgi-

lide yok olmaktr.
‘Onun azab aram (çetin) idi...’

370 Baka bir ifadeyle

aram, sevgiliyi müahedeye balanarak, yok olmaktr. Çünkü (ayn

kökten gelen ve borçlu anlamndaki) garm, borcun zorlad kimse

demektir ve bu nedenle arîm diye isimlendirilmitir. Bu kökten harf

deiikliiyle gelen baka bir kelime, ruam kelimesidir. Rugan, topra-

a yapmak demektir, çünkü ruam toprak demektir. ‘Raime

enfuhu’,
c

burnu sürtünsün’ demektir. Çünkü burun, izzet yeridir. Dua-

da ise, ruam (kelimesiyle) karlk bulmutur. Böylelikle onu topraa

sürterler. Bu durumda garantin hükmü, sahibinde bir ters çevirme ek-

linde tezahür eder. Öyleyse o, zillet ile nitelenmitir. Çünkü toprak, ze-

lil olanlarn en zelilidir. Bu nedenle yeryüzü mübalaa kipiyle ‘zelil’ diye

isimlendirildi, çünkü zelil olan varlklar, ona basar. Sevgi, sevenlerin

kalplerinin, özlem arzu duyanlarn kalplerinin, uykusuzluk ise uykusuz-

larn nefslerinin ayrlmaz özelliidir. Sevenler, kendisiyle nitelendikleri

sevginin ksmlarndan hareketle isimlendirilmitir. Bütün bu özelliklere

birden sahip olan ise ‘aram sahibi (tutkulu)’ diye isimlendirilirken ni-

telii de ‘aram (tutku, ar sevgi)’ diye isimlendirilir. Öyleyse aram,

sevgi niteliinden sevenin ayrlmaz özellii olan bütün özellikleri kua-

tan genel bir isimdir. Sevenin, bundan daha kuatc bir nitelii yoktur.

Sevenlerin baka bir özellii evktir. evk, sevgiliyle kavumaya

dönük ruhani bir harekettir. Bunun yan sra evk -sevilen seven ile ayn

cinsten ise- sevgiliyle kavumaya dönük cisimsel, doal ve duyusal bir

harekettir. Onunla karlatnda ise -ki hangi sevgili olursa olsun- ha-

reketinden duraanlk bulur. Kavumu iken, bu hareketin niçin geri
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döndüüne arr. Hareketin arttn ve kavuma halinde bile bir kor-

kunun kendisine ulatn görür. Anlar ki, korkusu, ayrlk ihtimaliyle

ilgilidir. Özlemden kaynaklanan hareketin vuslat halinin sürekliliini is-

tediini görür. Baka bir ifadeyle özlem, kavuma esnasnda bile coar.

Nitekim air böyle bir durum hakknda öyle der:

Özlemin en çok artt gün

Onun diyarna yaklatm gündür

Baka bir air vuslat halindeki korku hakknda belirttiimiz duru-

mu öyle anlatr:

Onlara özlem duyarak alyorum

Yaklatklarnda ise ayrlacaklar diye alarm

Bu, kendinden bakasm sevenin ödülüdür. O, sevilenin varln
kendisinin dnda kabul etmitir. Allah’ seviyor olsayd, hali böyle ol-

mazd. Allah’ seven kii, ayrlktan korkmaz. Nasl olur da, bir ey ay-

rlmaz özelliini terk edebilir? Seven sürekli O’nun avucundadr. Sevgi-

lisi, daima onu görür ve kendisine ah damarndan daha yakndr. ‘Att-

nda sen atmadn, fakat Allah att.'
371 Varlkta O’ndan bakas yok ise, ay-

rlk nerede kald? Allah öyle der: ‘Kulum bana bir kar yaklanca,

ona bir arn yaklarm.’ Kardeim! Allah için mi, yoksa kendin için mi

sevdiini böyle örenirsin. Hak âleme muhtaç deil iken, kulu kendisi-

ni sevdiinde, ona kavumak, onu kendisine yaklatrmak, meclisine ge-

tirtip seçkinlerinden yapmak üzere hzla ona koar. Sen böyle yapmaya

daha layksn! Bir ahs seni sevince, seni kendi üzerinde efendi yapar-

ken kendisini hükmünün mahalli yapar. Bu durumda akll isen, sevgi-

nin ve seni sevenin kadrini bilmelisin. Sevgisi karsnda Allah'n ahlâ-

kyla ahlâklanarak, O’na kavumak üzere kendisine komalsn! Çünkü

O, seni (senin O’nu sevmenden) önce sevmitir. te bu da O’nun senin

üzerindeki (kudret) elidir ve hiçbir zaman ona denk olamazsn. Çünkii

sevgi O’ndan baladktan sonra, sevgiye kar yapacan her i, balan-

gçta sana yönelen hu (ilahi) sevginin sonucudur.

Sevenlerin bir özellii de, heyam’dr (kara sevda, kendinden geç-

mek) . Onlar, kendilerinden geçmi ve belli bir yöne yönelmeksizn ava-
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re dolarlar. Allah’ sevenler ise, bu nitelie daha layktr. Bir insan

(kendi gibi) bir yarat sevip avare dolaabilmektcdir. Bu durum ise,

sevginin kendisini skmasndan ve sevdiine vuslattan ümitsizliinden

kaynaklanr. Allah’ seven ise, vuslattan emindir. lah’n (yer ile) snr-

lanmad, kendisine yönelinecek belli bir mekânda bulunmad ma-

lumdur. Hakkn hakikati böyle bir eyi reddeder. Bu nedenle Allah ‘Her

nereye dönerseniz, Allah’n yüzü oradadr1" 72
buyurur. Baka bir ayette ise

‘Her nerede iseniz, 0 sizinle beraberdir

”

n buyurur. O halde (Allah sevgi-

sinden) kendinden geçenin sevgisi, her vadide ve her haldedir. Onun
sevgilisi Haktr ve Hakk belli bir yönde aramaz. Yöneldii her yönde

ve durumda Hak kendisine tecelli eder. Binaenaleyh Hakk sevenler, ya-

ratklar sevenlere göre, babo ve avare dolama özelliine daha layk-

tr. Sevenlerin nezdinde Allah, her gözden görülen, her dille zikredilen,

her konuandan duyulandr. Arifler, O’nu böyle bilir ve bu hakikat ile

sevenlere tecelli eder.

Sevenlerin bir özellii de, inlemedir. Bu, kalbe yöneldiinde onu

daraltan yakc birn ateidir. Bu ate, sevenin kendinde bulduu ta-

sadan birikerek, younlam bir halde ortaya çkar. Ate dar çkar-

ken, scakln gücünün soluyan sesi duyulur. Ayn ekilde, atein sesi

de duyulur ve bu ‘inilti’ diye isimlendirilir. Böyle bir ey, doal cisimde

meydana gelebilirken bazen bedenlenmi surette de meydana gelebilir.

Bu nedenle suretten soyutlanm anlam cesedenip surette gözüktüün-

de -tpk doal cisimler gibi- ‘bu öfkenin suretidir’ veya ‘rzann sureti-

dir’ denilir. Hz. Peygamber kendinden haber verirken öyle der: ‘Ben

de bir beerim, sizin gibi kzar, insanlarn raz olduklar gibi raz olu-

rum.’
‘

Benzeri olmayan Allah
>37

\ kendisini rza ve gazap özelliiyle nite-

lemitir. Bu iki nitelik ve benzerleri, Haldun kendisini niteledii özellik-

lerdir. Bu hakikatten ise, âlemde onaya çkmtr. Bu nedenle ‘Allah

âlemi âlem hakkndaki bilgisiyle bilmitir’ dedik. Ancak da böyle bir ey
olabilirdi. Çünkü âlemde ortaya çkan her hakikat ve niteliin kendisine

döndüü ilahi bir asl vardr. Onun varln bu nitelie göre koruyan

bu ilahi asl olmasayd, o nitelik var olmaz ve varl sürmezdi. Bunu

ise, Allah ehlinden tekler bilebilir. Bu, özel bir bilgidir. Allah öyle der:

1
Allah ona öfkelendi ,’375 Bir rivayette, Allah’tan örenen kii için bundan

daha güçlüsü yer almtr. Bu ifade sahih bir hadiste kyamet günü ne-

bilerin söyleyecekleri u ifadedir: ‘Allah, bugün daha önce hiç kzmad-
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gibi kzmtr. Bundan sonra da bir daha kzmayacaktr.’ Bu, öfkesini

hadislik ve ortadan kalkmayla niteledi durumdan daha iddetlidir. Bu

makamda Hz. Peygamber, kendisinden sonra gelen sahabesine öyle

demitir: ‘Yazk, yazk!’ Bunun nedeni, hal ve yerin gereidir. Çünkü

siyaset sahibi, hükümlerinde hal ve mertebelere göre hareket eder.

Sevenlerin bir özellii de, gam ve tasadr (kemed). Kemed kalpteki

ar üzüntü demektir. Bu üzüntü nedeniyle artk gözya akmaz. Bu

üzüntünün sahibi, ahlanr ve szlanr. Bu üzüntü, insann geçmie ya da

eksik yapmaya kar deil, içinde bulduu bir üzüntüdür. te bu, se-

venlerin özelliklerinden biri olan bilinmeyen üzüntüdür. Onun yegâne

sebebi, bilhassa sevgidir. Tek ilac ise, sevgiliye kavumaktr. Onunla il-

gilenmek, üzüntüyü hissetmekten kendisini alkoyar. Sevgiliye kavu-

mak -zatlarn kavumas gibi-gerçeklemezse, bu durumda sevgili, ona

emir verenlerden olur. Seven de emirlerini yerine getirmekle ilgilenir ve

bu sayede üzüntüsünden kurtulur. Üzüntünün çou, seven ile sevgili

arasnda onu kendinden alkoyacak bir ey gerçeklemediinde tezahür

eder. Sevenin (sevgili ile veya emirleriyle) meguliyet esnasnda kaybo-

lacak tek nitelii üzüntüdür.

Muhabbetin özellikleri pek çoktur, Örnek olarak, dehet, susmak,

gayret, dilsizlik, hastalk, sklma, ezilme, alama, rahatszlk, vecd, seha

gibi özellikleri verebiliriz. Bunlar, sevenlerin iirlerinde zikrettikleri te-

rimlerdir. Bizim bu konudaki sözlerimiz ise Allah’n kullarn kullarn

Allah’ sevmesiyle ilgilidir. Allah kendilerindeki bir nitelik nedeniyle

sevdii kullarn zikrettii gibi bir takm nitelikleri nedeniyle baka bir

gruptan sevgisini çekip almtr. Allah, kitabnda ve peygamberinin di-

linde bütün bunlar belirtmitir.

Yüz on üçüncü ksmn sona ermesiyle on beinci sifr de sona erdi.
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[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah’n Adyla

ALLAH'IN PEYGAMBERNE UYMA EMR

Allah, eriat olarak belirledii hususlarda peygambere uymayla ilgi-

li öyle der: ‘De ki, Allah’ seviyorsanz, bana uyun, Allah da sizi sevsin ve,

günahlarnz balasn. Allah son derece balayc ve esirgeyicidir
n76

Bilmelisin ki Allah’n iki sevgisi veya ilgisi vardr. Baka bir ifadeyle,

iradenin özel bir tarz olan ilgiyle kullarna dönük sevgisi vardr. Birin-

cisi, onlar kendiliinden sevmesidir. Bu sevgiyle onlara peygamberine

uyma imkân verir. Peygambere uyma, onlar adna sevgiden kaynakla-

nan iki ilgi meydana getirir. Çünkü uyma, iki yoldan gerçekleir. Birin-

cisi farzlarn yerine getirilmesi iken dieri nafile ibadetlerin yerine geti-

rilmesidir. Hz. Peygamber Rabbinden aktard kutsi bir hadiste öyle

der: ‘Kulum bana farz kldm ibadetleri yerine getirmekten daha se-

vimli bir eyle yaklamad. Nafile ibadetlerle de yaklamay sürdürür. Ta

ki onu severim. Sevdiimde, onun duyan kula, gören gözü, tutan eli

olurum.’ Nafile ibadetlerde Hak kulun duyma (gücü) ve güçleri haline

gelince, farzlar yerine getiren kul için nasl bir sevgi ortaya çkar? Bu

durumda ortaya çkan ey, Hakkn ‘seçilmi kulunun iradesiyle irade

etmesidir.’ Bunun yan sra, kula diledii ekilde Allah’n ezeli

meiyetine göre, âlemde hüküm sahibi olmak imkân verir. Bu ilgi, bi-

rinciye dahildir. Bu durum ‘

Onlar dileyemez, Allah dilemedikçe
M77

ayetin-

de dile getirilir. Bulunduu kimseyi Hakkn sevmesini salayan her ni-

telik, peygambere uymak sayesinde kul adna gerçekleebilir. Çünkü Al-

lah’n peygamberi o âdeti sünnet yapmnr. Bunu yapmas ise Allah’n
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(emrinden) kaynaklanr, çünkü Peygamber, ‘arzusundan konumaz’

bizde ve peygamberde (gerçek) fail Allah’tr. Allah peygamberden ve

bizden fiili olumsuzlamtr. Bazlarmzn zannettii gibi (bize ait bir

fiil yoktur). Bu durum u ayette dile getirilir;
‘

Ben bana ve size ne yapa-

cam bilemem. Bana vahyedilene uyarm, ben sadece apaçk uyarcym.’378

Bu ayet
‘
Peygamberin görevi teblidir’™ ayetiyle ayn balamdadr. Uy-

mak bize söylediini yapmaktr. Bir davrannda ‘bana uyun’ derse,

oha uyarz; demezse, bizi balayc olan, söylediidir. Bize emrettii ve

yasaklad konularda uymak gerekir. Hakkn snrlarnda durmak ise,

yaratklar hakkdaki fiillerinde kendisine uymak amacyla snrlarnda

durmaktr. Bu ise ‘keramet’ ve ‘ayet’ diye isimlendirilen eydir. Baka
bir ifadeyle bu, uymann doruluunun alametidir. Peygamberler de

uyanlardr, çünkü Peygamber ‘Ben bana vahyedilene uyarm™0
der. Al-

lah’n fiiline uymann peygamberde ortaya çkartt netice mucize iken

bizim için keramettir. Keramet himmet gücüyle ve -temas etmeksizin-

sadcce yönelmeyle fiil yapmaktr. Bu sayede kulun elinde harikulade

olaylar gerçekleir. Bunlar, bir sebep olmakszn, salt iradeyle Allah için

gerçekleebilir. Böyle bir fiil konulmu açk bir sebepten çktnda ise,

bu kapsama girmez. Örnek olarak, kuun görünür bir sebeple uçmasn
verebiliriz. Bununla birlikte onu havada tutan Allah’tr. Baka bir ifa-

deyle havada kuu tutan sebepleri yerletiren Allah’tr. nsan havay

yardnda ve -görünür ve bilinen bir sebeple deil- salt iradesiyle ha-

vada yürüdüünde, bu davran iradesiyle eyay var eden Hakkn fiili-

ne benzemi olur. te bu fark, onunla bu fiilin sebebe bal olarak ger-

çeklemesi arasmda bulunur. Bunun dayana ise (peygambere) ‘uy-

ma’y tam gerçekletirmektir. Öyleyse eriatte kendisine uyulan, gerçek-

te Allah’tr. radeyle fiile uyulan da Allah’tr. Hepsi Allah’n irade ve

meiyetine baldr. ‘

Allah'tan baka ilah yoktur. O, Aziz ve Hakim’dir.
w

Allah’n sevgisinin bir tezahürü de, tövbe edenleri sevmesidir, et-

Tevvab Allah’n bir nitelii ve ismidir.
‘
Allah et-Tevvabtr’m buyrulur.

Öyleyse Allah, gerçekte ismini ve niteliini sevdii gibi onunla nitelen-

dii için kulunu da sevmitir. Fakat bu durum, kulun bu nitelikle Hak-

kn kendisine izafe ettii tarzda nitelenmesine baldr. Çünkü Hak,

kendisini Allah’tan uzaklatran bütün hallerinde kuluna döner. Bu

uzaklatrc haller, günah, masiyet ve itaatsizlik diye isimlendirilir. Kul

hemcinsleri ve benzerlerinden kötü bir davran görür, sonra bu kötü-
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lüe ramen ona iyilik eder ve kötülüünü balarsa, ‘tevvab’ diye

isimlendirilir. Yoksa o, Allah’a dönen diye isimlendirilmez. Çünkü her-

hangi bir durumda kendisiyle beraber olduunu bilmeyen insan Allah’a

dönebilir. Allah ‘Allah’a dönersiniz”” ayetinde,
1 Allah'n her durumda

kendisiyle beraber olduunu unutan azarlamtr. Nitekim Allah ‘Her

nerede olursanz, O sizinle beraberdir
,iM buyurur. Baka bir ayette ise

‘
Biz

ona ah damarndan daha yaknz™5 buyurur. Kul hesaba çekilme veya

istek yönünden Allah’a dönerse, bu da, gerçekte bulunduu halden sa-

hip olmad bir hale dönmektir.

Bütün haller, Allah’n elindedir ve bu nedenle bu tarz dönü, Al-

lah’a izafe edilir. Allah’a dönen insan, gerçekte taatsizlikten uymaya,

günahtan itaate dönmü demektir. te bu, ‘tövbe edenleri’ sevmenin

anlamdr. Sana kar günah ileyen insana tevvab (kötülüe iyilikle

dönmek) olursan, Allah da kendisine kar ilediin günaha kar sana

‘et-Tewab’ olur, iyilik yaparak sana döner. lerin hakikatlerini böyle

örenip Allah’n kullarna olan hitabnn balamlarn anlamalsn. Bu-

nun yan sra, mertebelerin ayrmasn anlamalsn. Böyle yaparsan, Al-

lah’ ve O’nun söylediini bilenlerden olursun. Allah tövbekarlar hak-

kndaki sevgisini hayzlda yaratt eziyeti zikrettikten sonra zikretti.

Hz. Peygamber de ‘Allah fitneye düüp de tövbe edenleri sever’ buyur-

du. Burada ‘snanan’ kast edilir. Yani Allah’n kullarndan kendisine kar-

günah ilemeyle snadklarn kastetmektedir. Allah yaptklar günahn

karlnda iyilikle onlara davranr. Allah tevvab’tr. Yoksa Allah gü-

nahlarla kullar snamaz. Böyle bir eyden Allah münezzehtir! Bütün fi-

iller, fiil olmak bakmndan Allah’a ait ike onlar, Allah’n kendileri

hakkndaki hükmü nedeniyle ‘günah’ diye isimlendirilir. Öyleyse Al-

lah’n bütün fiilleri, fiil olmak bakmndan güzeldir. Bunu anlamalsn!

Allah’n sevgisinin bir yönü de, temizlenenleri sevmesidir. Bir ayet-

te ‘O temizlenenleri sever’
386 buyurur. Temizlenmek, takdis ve tenzih ni-

telii olarak Allah’a aittir. Kulun temizlenmesi, onda görünen bütün

eziyetlerden kendisini uzaklatrmasdr. Bu özellik, bir bakasna göre

övülen nitelik olsa bile, onun dini anlayna göre knanmtr. Kul ken-

disini böyle bir nitelikten temizlerse, Allah onu sever. Örnek olarak,

büyüklük, ceberut, övünme, cimrilik ve kendini beenmeyi vercbüiriz.

Bir ksm ise kalplerin üzerindeki ‘ilahi mühür’ nedeniyle genel anlamda

kalbe giremez.. Bu durum ‘

Allah her kibirlinin kalbini mühürler”"'' ayetin-
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de dile getirilir. Böyle bir insanda kavmine kar büyüklük ve ceberut

onun dnda gözükürken, bu durum, sadece inancnda ve tahayyülün-

de kalr. Gerçekte onun kalbi büyüklük ve ceberuttan korunmutur.

Çünkü o, acizliini, horluunu ve bütün varlklara muhtaç olduunu

bilir. Bir Pire sokmas ona ac verir, küçük-büyük abdestini gidermek

için abdesthaneye gitmek zorundadr, açln gidermek üzere, birkaç

parça ekmee muhtaçtr. Gece ve gündüz bu nitelie sahip bir insann

kalbinde büyüklük ve ceberut nasl olabilir ki? te bu, insann kalbin-

deki ‘ilahi mühür’dür ve bu nedenle büyüklük öyle bir kalbe giremez.

Bu özelliin gözükmesine gelirsek, bu, görünen bir eydir. Fakat Allah

büyüklük için bu niteliklerle kiinin gözükebilecei ve bu davran ne-

deniyle knanmayaca bir takm yerler belirledii gibi büyüklüün k-

nand bir takm yerler daha belirlemitir. Yerli yerinin dnda, bu ni-

teliklerden zatn temizleyen kimse, temizlenmitir vc Allah onu sever.

Buna karlk, Allah sevgisini böbürlenen inatçlardan söküp alm-

tr. Böyle bir nitelik, ancak cahillerde bulunabilir ve cehalet knanmtr.
Allah cahil olmay yasaklayarak peygamberi Nuh’a ‘Cahillerden olmama-

n tavsiye ederitn,m demitir. Bir insan ya benzerine veya Rabbine ve

Yaratanna kar böbürlenebilir. Hemcinsine kar böbürlenmek, insa-

nn kendisine kar böbürlenmesi demektir. Bir ey kendine kar bö-

bürlcncmcz. nsann böbürlenmesi vc gururlanmas, bir bilgisizliktir.

nsann Yaratcsna kar böbürlenmesi ise, imkânszdr. Çünkü ya ya-

ratcsn biliyor veya bir yaratcs olduunu bilmiyor olmaldr. Biliyor

vc O’na kar böbürleniyorsa, böyle bir insan. Yaratcs için gerekli

kemal niteliklerini bilmiyordun Bilmiyor ise cahildir. Öyleyse Allah ona

sadece cahil olduu için kzm vc kendisini sevmemitir. Çünkü onun

olmas gereken yerin dnda böbürlenmesi bilgisizliinden kaynaklanr.

Bilgisizlik ölüm, bilgi ise hayattr. Bu durum ‘Ölü olup dirilttiimiz...’*”
9

ayetinde dile getirilir. Kastedilen bilgiyle diriltmektir.
‘Onun için insan-

larn arasnda kendisiyle yürüdüü bir nur yarattk.’**
1

Kastedilen, iman ve

kef nurudur. Allah onu insana ilham etmi veya onunla insana ihsanda

bulunmutur. Bu niteliklerden temizlenmi kimse, Allah’n sevdii kii-

dir.

Allah’n sevdii bir grup da, ‘temizleyenlerdir.’ Allah
‘
Temizleyenle-

ri sever’
591 buyurur. Bunlar, kendilerini temizledikleri gibi bakalarn da

temizleyenlerdir. Baka bir ifadeyle onlarn temizlikleri, bakalarna ula-
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r. Bakalarn temizlerken onlar, ‘Hakkn vekili’ olarak Hakkn yerini

alr. Çünkü gerçekte temizleyen, (insan kötülüklerin kendisine yerle-

mesinden) koruyan, muhafaza eden, gizleyen ve örten Allah’tr. Öyley-

se kendisinin ve bakasnn zatn Allah nezdinde knanm bir özelliin

bulunduu yer olmaktan koruyan kimse, zatn korumu ve muhafaza

etmi, böyle niteliklerin onda bulunmasna engellemi ve zatn onlar-

dan saklamtr. Böyle bir insan, kendisinden kaçmak üzere gerekli bil-

gisine göre, zatn temizlemitir. O,‘bilginin nuru ve hayatyla, bilgisiz-

liin karanlk ve ölümünü kendinden uzaklatrr. Bu durumda kya-

mette onun terazisinde bu nur bulunur. Bu nur onun önünde koan

nurlardandr ve o Allah nezdinde sevilen, onun inayetine, ilahi dostlu-

a, halifelie tahsis edilenlerden olur. (Allah’a) Yakn kimselerden veli-

haliteler ise onlarm üzerinde halife olan kimselerdir. Çünkü söz konusu

insanlar, bakalarna göre Allah’n özel anlamda halife yapt kimseler-

dir. Her insan kendi organlar üzerinde bir halifedir ve bunun ötesinde

bir ey yoktur. Allah ona temizliin ne olduunu öretmi ve o bu te-

mizlikle yönettiklerini (organlarm) temizler.

Allah sabredenleri de sever. Bu durum ‘

Allah sabredenleri sever’”
2

ayetinde dile getirilir. Onlar, Allah’n kendilerini snayp belay indiren

Allah’tan bakasna ikayetten kendilerini geri tutanlardr.
‘

Allah yolunda

kendilerine isabet eden eye kar zayf davranmadlar.>m Kastedilen, onu

tamak karsndaki zayflktr. Çünkü onlar Allah (’n yardm) ile onu

tamlardr. Ar gelse bile, böyle yapmak, zorunludur. Ar gelmeyen

bela deildir.
‘Sarslmadlard394 Yani belann kaldrlmas için bakasna

bavurmadlar. Aksine Allah’n salih kulu Eyyub için dedii gibi, belay

kaldrmas için sadece Allah’a iltica ederler. Eyyub ‘

Bana zarar isabet et-

ti, sen merhamet edenlerin en merhametinizin™5 diyerek ikayetini -

bakasna deil- Allah’a havale etmitir. Allah ise onu sabrl bularak

övmütür. ‘Ne güzel kuldur o, tövbekardr.
,39<‘ Halbuki Eyyub ikayet et-

miti. Bu durum, sabredenin -bakasna deil- Allah’a ikayette buluna-

bileceini gösterir, hatta böyle yapmak zorunludur. Çünkü belay Al-

lah’a ikayet etmemek, sabrda ilahi kahra direnme söz konusu olabilir

ki, böyle bir ey Allah karsnda saygszlktr. Nebiler ise, baldr. On-

lar, Allah’tan gelen bir bilgiye göre davranr. Çünkü insan, sabrnn

kaynann Allah olduunu, yoksa sabrn kendinden, gücünden ve kuv-

vetinden kaynaklanmadn bilir. Çünkü Allah
c
Sabret! Senin sabrn da
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ancak Allah'n yardm iledir
w

der. Öyleyse sana ait olmayan bir eyle

mi iftihar edeceksin? Allah, kullarn belann kaldrlmas için kendisine

snsnlar ve belay kaldrmas için bakasna iltica etmesinler diye s-

namtr. Böyle yaparlarsa, Allah’n sevdii ‘sabreden’ olurlar. Allah’n

nitelik isimlerinden birisi es-Sabur’dur. Allah, hediyesini üzerinde gör-

düü kimseyi sever.

Burada bir sr vardr ve Allah o srda sem kendi yerine yerletirir:

Sabr eziyete kar olabilir ve yaratklar arasnda Allah’a ve peygambe-

rine eziyet edenlerin bulunduunu örendik. Allah kendilerini tanya-

lm ve onlarla savaarak ya da -cahil olup örenmek isteyen kimseler

iseler- onlara öreterek bu eziyeti ortadan kaldralm diye bize onlar

tantt. Allah kendisini es-Sabur diye isimlendirmi, kendisine eziyet ve-

ren eyleri bize bildirmi ve tantmtr. Biz de -kendisi cs-Sabur diye

nitelenmi olmakla birlikte- bu eziyeti O’ndan uzaklatrrz. Buradan

unu örendik: Bize ulaan belay Allah’a ikayet edip de bizden kal-

drmasn istememiz, bizden ‘sabreden’ adn düürmez. Nitekim kendi-

sine eziyet edenleri bize bildirip eziyeti ortadan kaldrmamz O’ndan es-

Sabur ismini düürmedii gibi (belay kendisine ikayet etmemiz)

O’nun bizi sevmesini ortadan kalkmaz. Çünkü sahih hadiste öyle deni-

lir: ‘Allah’tan daha çok eziyete sabreden yoktur.’ Akln dikkatini çekti-

im hususa ver!

Allah ükredenleri de sever. O, kendisini ‘ükredenleri seven’39' ol-

makla nitelemitir. ükür, Allah’n nimetidir, çünkü O, ükreden ve bi-

lendir. Öyleyse Allah (ükredeni severken) kulda kendi niteliini ve

özelliini sever. ükür, bir nimete kar olabilir, yoksa hakikaderi bil-

meyen baz insanlarn iddia ettii gibi, belaya ükür olmaz. (Onlara gö-

re) Allah nimetini intikamnda intikamn ise nimetinde gizlemitir. Bu

durum, hakikatleri, yani ilerin hakikatlerini bilmeyenlerin ii kartr-

masna yol açm, belaya kar sabredebileceim zannetmilerdir ki, bu,

yanltr. Örnek olarak naho ilac içen insan verebiliriz. Bu da bir bela

saylr, fakat kendisini helak eden bir eye kar beladr ki o da, kendi-

sinden dolay ilac kulland hastalktr. Öyleyse elem, bu ilacn dü-

mandr ve onu talep eder. Fakat bela, elemi duyan bu yerdedir. Onu

varlktan kaldrmak isteyen kar koyan ise ona kar çkar ki bu ise ilaç-

tr. Hastaln bulunduu yer, ilaçtan bir honutsuzluk duyar. Bilir ki,

bu naho eyi kullanmakta bir nimet vardr, çünkü o acy kaldracaktr.
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Bunun üzerine içerdii nimet nedeniyle Allah’a ükreder ve onu kul-

lanmaktan duyduu rahatszla kar sabreder. Çünkü ilacn acy yok

etmek üzere geldiini bilir. Öyleyse ilacm gayesi, hastaln bulunduu

kiiyi rahatlatmaktr. Bu konuyu düün! Bundan dolay insan ükreden

olur.

lacn naho olmasna ramen içerdii gizli nimet nedeniyle insan

ükrettiinde, baka bir nimet daha ona ular. Bu da iyilemek ve has-

taln ortadan kalkmasdr. Bu nedenle Allah öyle der:
‘

ükrederseniz

,

sizin için artracaz.’399 laç afiyeti artrd gibi ayn ey Hakka yaplan

eziyet için geçcrlidir. Biz eziyet vereni ortadan kaldrmak üzere çalrz,

bunun için ona eziyet ederiz veya Hakka verdii eziyetten vaz geçmesi

için mücadele ederiz. Savaarak veya benzeri bir fiille (Hakka) eziyet

veren insana eziyet edersek, bu davran, Hak için hastann naho ilac

içmesine benzer. Halbuki onu kendisine ac veren hastal giderecei

için bir nimet sayar. Böyle dememizin nedeni, her eyin Allah’n fiil,

takdir ve kazasyla gerçekkmesidir. Allah peygamberi Davud’dan ken-

disi için bir ev yapmasn istemi -ki kastedilen Beyt-i Makdis’tr-.

Davd binay her yaptnda bina yklm ve bu birkaç kez tekrarlan-

m. Bunun üzerine Rabbi kendisine vahiy göndererek, evinin onun

eliyle yaplamayacan bildirmi ve (gerekçe olarak da) ‘Çünkü sen kan

akttn’ demi. Davud ‘Allah’m! O kanlar senin için aktlmad m? 1

de-

yince, Allah ‘Haklsn, benim uruma aktld, fakat onlar benim kulla-

rm deil miydi? Bu ev kan aktmakla kirlenmemi temiz bir elle yapla-

caktr’ demi. Davud ‘Allah’m o benim (soyumdan) olsun’ diye dua

edince, Allah, evinin olu Süleyman'n eliyle yaplacam bildirmi, Sü-

leyman, Beyt-i Makdis’i ina etmitir. Düünürsen, bu durum sana açk-

ladm hususun ayndr. Buradan gerçek, olduu hal üzere örenilir.

lahi i, her zaman ‘odur-o deildir’ esasnda olduunu anlarsn. Bunu

bilmezsen, onu anlamam olursun! ‘Attnda sen atmadn, fakat Allah

att .’400 te bu ‘odur-o deildir’ derken kastettiimizin ta kendisidir.

Hakikatleri bulunduklar halde müahede edemeyenler burada hayrete

düer. Kul bu eziyeti Hakkn mertebesinden uzaklatrdnda -ki onda

ilac kullanmadaki (naholuk) bulunsa bile- Allah davranna kar ona

ükreder. ükür ise, art gerektirir. Allah da ükrederek kullarndan

davranlarn artrmalarm ister, onlar da amellerini artrr. Bu durum

‘ükreden bir kul olmayaym m?’ hadisinde dile getirilmitir. Hz. Pey-
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gambcr, Allah’n kendisine dönük ükrü için, Allah’a ükretmek üzere

ibadetini artrmt. Allah ise, amelin ya da mutlular için acnn bulun-

mad ahirete gidene kadar, ‘ameller diyarnda’ hidayetini ve raz oldu-

u ileri yapma gücünü artrmtr.

imdi, Allah’a yaplan eziyeti kaldrmak üzere naho ilac kullan-

maya dikkat çekelim! Allah mümin kulunun cann almayla ilgili (kutsi

bir hadiste) bu hususa dikkat çekmitir. Allah, kendisini ‘kulunun ge-

cikmesini naho karlamak’ ile nitelemitir. Bunun nedeni, kulun ölü-

mü sevmeyiidir. Halbuki Allah kendisini bunu naho karlamakla ni-

telese bile- kul için ölüm zorunludur. te bu, hastann ilaç içmede bul-

duu naholuun ta kendisidir. Çünkü bilgi mertebesi bunu verir vc bi-

linene aykr bir eyin gerçeklemesi imkânszdr. Öyleyse ilahi hakikat-

lerin verisine göre, âlemin varlnn zorunluluu gerekir, imkân nere-

de; zorunluluk nerede! Artk kalbini konuya ver ve anla ki,
c

Allah ükre-

deridir ve bilendir.'
41"

Ayette kendisini ükretmek ve bilmek ile art arda

nitelemitir. Sen de amelini artr ki, Rabbinin kendisi için yaptn
ameline karlk sana ükrüne karlk verebil. Bu amel, oruçtur. Oruç

O’na aittir ve Allah’tan eziyeti kaldrmak demektir. Bu drum ‘Benim

uruma bir velimle dost olan ya da benim uruma birisine düman
olan...’ hadisinde dile getirilmitir. Ayrca ‘Benim uruma birbirini se-

venlere sevgim vaciptir, benim uruma birbirini ziyaret edenlere, be-

nim için birbiriyle oturup kalkanlara, benim için birbirine hediye veren-

lere sevgim vaciptir’ hadisinde dile getirilmitir. Allah, bizi nimet verip

her durumda Allah’n nimetini üzerinde gören vc ükrcdenlcrdcn etsin!

Allah, ihsan edenleri de sever. Bu durum ‘

Allah ihsan edenleri se-

ver’
4"2 ayetinde dile getirilir. hsan, Allah’n bir niteliidir ve O, Muhsin

ve Cemil’dir. Öyleyse Allah, kendi niteliini sevmitir ve bu nitelik

O’nda ortaya çkmtr. Kulun ‘mulsin’ diye isimendirilmesini salayan

ihsan, ‘görür gibi Allah’a ibadettir.
5 Baka bir ifadeyle müahede ederek,

Allah’a ibadettir. Allah’n ihsan ise, hareket vc tasarruflarnda kullarn

gördüü makamdr. Bu durum ‘0 her eye ehittir (tank)’
4'1'

ayetinde di-

le getirilir. Baka bir ayette
‘Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir™ de-

nilir. Allah’n her eyi müahede etmesi, O’nu ihsandr, çünkü Allah,

onu müahede ederek yok olmaktan korur. Kulun kendisine intikal et-

tii her hal, Allah’n ihsandr, çünkü onu o hale tayan Allah’tr. Bu

nedenle nimctlendirme ‘ihsan’ diye isimlendirilmitir. Sana kastl ola-
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rak seni tanyan kimse nimet verebilir. Bilmesi görmek olan ise sürekli

ihsan eder. Çünkü seni bildii için sürekli seni görür. eriatta ‘ihsan’

denilen ey budur. âri’ öyle der: ‘Sen O’nu görmesen bile, O seni gö-

rür.’ Baka bir ifadeyle, sen ihsan etmezsen bile, O ihsan eder. te bu,

Hz. Peygamber’in sahabenin huzurunda ‘Kzm sana diyorum, gelinim

sen anla’ kabilinden bilgi öretmesidir. Burada muhatap (Cebrail), ö-

retilmek istenUen kii deildi. O zaten bunu biliyordu. Muhatap, dinle-

yenlerdi (sahabe). Bu nedenle Peygamber meseleyi böyle yorumlayarak

öyle demiti: ‘te bu, insanlara dinlerini öretmek üzere gelen Cebrail

idi.’

Allah, kendi yolunda özel bir nitelikle savaanlar sever. Allah öyle

buyurur:
‘

Allah kendi yolunda savaanlar sever. Sanki onlar birbirini tutan

bir binaya benzer™* Burada safta gediin bulunmamas kastedilir. Çün-

kü saflardaki gedilder, eytanlarn yollardr. Yol ise, birdir ve O’nun

yoludur. Noktalardan ortaya çkan bu çizgi kesilip birbirine bal

(mersûs) olmazsa, çizgi ortaya çkmaz. Amaç ise, çizginin varldr. -
te bu ayette geçen Allah’n yolunun varl için ‘mersus’un anlamdr.

Öyleyse Allah’n yolunun ortaya çkmas için gayret göstermeyen kim-

se, Allah ehli deildir. Nitekim namaz klanlarn saflar bitiip insanlar

omuz omuza gelmedii sürece, o saf Allah yolunda olmu olmaz. Bu

durumda Allah’n yolu, ortaya çkar. Runu yapmayan ve safta gedikler

brakan kii, Allah yolunu kesmek ve onu varlktan silmek için çalan

kiidir. Allah kullarn böyle durumlarda ‘yaratclardan’ yapmak isteye-

rek
‘
Allah yaratanlarn en gti2e/idir’

4nh buyurdu. te yol, tpk birbirine

bitiik noktalardan var olmu bir çizgi gibi, bu ekilde olabilir. Her iki

nokta arasnda noktann bulunmad bo bir mekan yoktur. Bu du-

rumda çizginin sûreti ortaya çkar. Saflarda da, insanlar birbirlerine ke-

netlenmedikçe Allah’n yolu ortaya çkmaz. Öyleyse saf, çokluu ister.

Allah’n nezdinde bunun karl ise, Allah’m isimlerinin birbirine bi-

timesidir. simlerin birbirine bitimesiyle, ‘yaratklarn yolu’ ortaya ç-

kar. Bu durumda el-Hay ismi zuhur eder. O’nun yannda, el-Alim ismi

bulunur. Bu ikisinin arasnda, baka bir isim için boluk bulunmaz.

O’nun yannda cl-Mürid, O’nun yannda el-Kail (Mütekellim), O’nun

yannda el-Kadir, O’nun yannda el-Hakem, O’nun yannda el-Mukît,

O’nun yannda cl-Muksît, O’nun yannda el-Müdebbir, O’nun yannda

ei-Mufassil, O’nun yannda cr-Rczzak, O’nun yannda el-Muhyi ismi
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bulunur. Dier isimler de bu sralamada yerini alr. Böylelikle yaratkla-

rn yolunun var olmas için, ilahi isimler bitiik bir ekilde durur. Bu bi-

tiiklik (mersûs) sayesinde ise, bu yol ortaya çkar. Bu yolun ortaya

çkmas ise, isimlerin bitiikliine ilave bir durum deildir. Böylelikle

yaratklar, bu isimlerle nitelenir, çiinkü onlarn (varl), isimlerin biti-

liine baldr. Öyleyse yaratklarn isimlerle nitelenmesi, onlarn ahlak

(hulk) halidir. Dolaysyla isimler, âlemde ortaya çkmay sürdürür ve

ancak böyle düünülebilirler. Binaenaleyh âlem; diridir, bilendir, irade

edendir, söyleyendir, kadirdir, hakimdir, mukîrrir, muksittir, müdeb-

birdir, mufassildir vb. Bu durum, tasavvuf yolunda ‘isimlerle

ablaklanmak’ denilen eydir. Böylelikle isimler kulda ortaya çkt gibi

bitiiklikleriyle de doru yolun var ediliinde ortaya çkarlar. Âlemde

isimler arasnda bir gedik olursa, Allah’n yolu kaybolur, eytanlarn yo-

lu ortaya çkar. Onlarm yollar, bir rivayette geçtii gibi, gedik bulunan

saflar gibidir. Dikkatim çektiimiz hususa akln ver!

Kul Hakkn isimlerinde âlemi yaratmada Hakkn isimlerinin yerini

alp bu nitelikle eytanlar -ki onlar saflarn gedikli olmas gibi birbirle-

rinden ayrktr- mesabesindeki dümanlarla savatnda, zorunlu olarak

galip gelir. Çünkü burada dümann kendisinden içeri girebilecei bir

gedik yoktur. Bu nedenle Allah, bu nitelie sahip insanlar sever. Tek

bana insan da, hareketli olduu her ite bir saf gibidir ve bu durumda

bütün hareketleri, Allah’a aittir. Bu harekedere Allah’tan bakasma ait

bir ey gedik açamayaca gibi kimse de kar koyamaz. Dümanlarm

gözleri ona dikilmitir, hareket ve davranlarnda ona bakarlar, belki

bir boluk bulunup o boluktan kendisine girerler diye umarlar. Böyle-

likle Allah’n yolunu keserek onunla Allah’n arasna girmeyi umarlar.

Her fiil, bir çizgidir, çünkü o, ilahi isimlerin ve güzel niteliklerin bir

toplamdr. Fiiller çoktur. Böylelikle i, kesifleir, büyür ve âlemde bile-

iklerin sûretleri ortaya çkar. Çünkü her iki çizgi ve ilavesi bir yüzey,

her iki yüzey ise cisimdir. Her cisim, sekiz eyden bileiktir. Bu, bir zat-

tan ve yedi nitelikten ortaya çkan kemalin suretidir. Öyleyse bileikli-

in sonu cisimdir ve onun ardnda bir mertebe yoktur. Cisim -arada bir

görü ayrl olmakszn- sekiz eye dayaldr. Buna ilave olan, dalla

çok cisim, yani yüzeyi daha çok olandr. Yüzeyi daha çok olann ise çiz-

gileri çoktur. Çizgiler çok olursa, noktalar çoktur. Dolaysyla ilk cis-

min olutuu eye ilkin kabul ettii veya ilk cismin kendisinden olutu-



Yüz On Dördüncü Ksm 235

u eye ilave bir madde yoktur. O halde kim safn bitiik yaparsa, o bir

yaratc olur. Allah öyle der: *Allah yaratanlarn en güzelidir
™7 Böyle-

likle bu nitelii onlar adma sabit klarak, kendisini
l
en güzel yapmtr.’

Yoksa bu konuda takipçisi yapmamtr. Çünkü O olmasayd, bu yara-

tanlarn varl ortaya çkmazd. Sen de Allah’n sabit kldn sabit kl

ve onu ortadan kaldrma ki, Hakka uymay bilme yararndan mahrum

kalmayasn! Öyle olursa, muhaliflerden ve cahillerden olursun. Bu nite-

liin sahibi, Allah’n sevdiidir. Allah’n sevgilisi olana ise, sevenin neyi

verdii bilinemez, çtinkü O, kendinden dolay ona verir. Burada açk-

lanmas gereken bir konu ortaya çkmtr. öyle ki: Allah, velilerini se-

ver. Seven ise, sevdiini üzmez. Dünyada, O’nun velilerinden daha çok

eziyet ve bela gören yoktur. Onlar, Allah’n peygamberleri, nebileri ve

tabileri hakknda manalar korunmu kimselerdir. Onlar, Allah’n sev-

dii kimselerken bu belay nasl hak etmilerdir? Allah öyle der: ‘Onlar

sever, onlar da Allah’ sever.™" Bela bir iddiayla birlikte olabilir. Bir eyi

iddia etmeyen, iddiasnn doruluuna delil getirmekle snanamaz. d-

dia olmasayd, bela da olmayacakt. u var ki peygamber, delil nedeniy-

le sorumlu tutulmaz, çünkü o, bir iddiada bulunmamtr. Bu nedenle

de olumsuzlayana delil getirmek gerekmez denilmitir. Halbuki gerçek

böyle deil! Aksine olumsuzlamay iddia ederken de delil gerekir. Bir

konuda olumsuzlamay iddia etmek, iddiann sabit olmas demektir. Bu

durumda olumsuzlayan kii, bu iddias yönünden delil getirmekle yü-

kümlüdür, çünkü o, bir eyi ispatlamaktadr.

Allah kullarndan dilediklerini sevdiinde, onlara bilmedikleri yön-

den sevgisini verir. Onlar da nefslerinde Allah’a ait bir sevgi bularak

‘Allah’ seven’ olduklarn iddia etmilerdir. Allah ise, seven olmalar

bakmndan onlar snamken sevilen olmalar yönünden kendilerini

nimetlendirmitir. Allah’n nimedendirmesi, onlar sevmesinin bir deli-

lidir. ‘Kesin delil Allah’a aittir.™9 Allah’n onlar snamas ise O’nu sevme

iddialarndan kaynaklanr. Bu nedenle Allah sevdii yaratklarn sna-

mtr. ‘Allah doruyu söyler, doru yola ulatrr .’410
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(GÜZEL SEVMEKLAH BR ÖZELLKTR)

Bunlardan birisi dc güzeli sevmektir. Güzeli sevmek, ilahi bir nite-

liktir. Sahih bir hadiste Peygamberin öyle dedii aktarlr: ‘Allah gü-

zeldir, güzeli sever.’ Hz. Peygamber ‘güzel’ derken, onu sevdiimize

dikkat çekmitir. Biz de bu konuda iki ksma ayrlrz: Bir ksmmz
kemalin güzelliine bakar. Bu, hikmetin güzelliidir. Böylelikle her

eyde O’nu sever. Çünkü her ey, salamdr ve hikmet sahibinin fiilidir.

Bazlarnn mertebesi ise, bu dereceye ulamam, güzel hakknda bir

bilgi sahibi olmamtr. Sahip olduu yegane bilgi bir amaca bal snr-

l güzelliktir. Bu durum eriatta ‘O’nu görür gibi Allah’a ibadet et’ hadi-

sinde dile geririlir. Burada benzetme edat, getirilmitir. draki, snrl

güzellikten fazlasna ulamayan kimse, O’nu kbleyle snrlad gibi s-

nrl güzellikle de snrlar ve böylelikle güzellii nedeniyle O’nu sever.

Böyle bir insan bu konuda yükümlü deildir, çünkü o, imkân ve takati

ölçüsünde kendisi adna belirlenen eyi yerine getirmitir. ‘Allah insan

gücü ölçüsünde yükümlü tutar”" Güzellik nedeniyle Allah’ sevmek, bir

yükümlülük olarak üzerimizde kalmtr.

Allah âlemi son derece güzel ve salam yaratmtr. Eb Hamid el-

Gazzâlî, ‘imkânda âlemden daha mükemmeli yoktur’ demitir. Aliala da,

âlemin bir toplam olan Âdem’i kendi sûretine göre yarattn bildir-

mitir. Allah'n âlem hakkndaki bilgisi ise, kendisi hakkmdaki bilgisin-

den ibarettir. Sadece O var olduuna göre, âlem (ve özel olarak Âdem)

ancak O’nun suretine göre var olmutur. Âlem dta var edildiinde ise,

Allah’n tecelli ettii bir yer oldu. O halde Allah âlemde kendi güzelli

ini görmü ve kendi güzellii sevmitir. Baka bir ifadeyle âlem, Al-

lah’n güzelliidir. Bu durumda Allah ‘güzeldir ve güzeli sevendir.’

Âlemi böyle seven insan, hiç kukusuz ki, Allah’n sevgisiyle onu sevmi

demektir. Güzeli ise, Allah sever. Çünkü yaratln güzellii -yaratln

kendisine deil- onu yapana aittir. Âlemin güzellii, Allah’n güzellii-

dir. Eyann güzellik tarz ise, son dcrccc incedir. öyle ki; Âlemdeki iki

sûreti var sayalm. Bunlar, söz gelii (beerî) doann kendilerini sevdi-

i iki cariye veya iki olandr. Bu ikisi, insanlk hakikatinde ortaktr ve

dolaysyla benzerdir. Organ vc uzuvlarn kemalinin esas olan sûretin

kemali ise hepsinin vc. tek tek bütün organlarn (bozulduktan) selame-
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tinden ortaya çkar. Onlardan birisi güzellikle nitelenir ve kendisini gö-

ren herkes on severken dieri çirkinlikle nitelenir ve kendisini gören

herkes onu naho bulur. ‘Güzel’ ismini ona verip gören herkesin kendi-

sini sevmesini salayan özellik nedir? Bu konuda seni kendini bilmeye

ve kendin hakknda düünmeye yöneltiyoruz. Bu durum, bir ahsn -

kendisiyle arkadalk ve dostluk yaptktan sonra deil- sadece görmeyle

sevilmesi durumunda dikkate deerdir. Bunu düünür ve incelersen,

Allah’n izniyle Hakkn kendisini ‘Güzel ve güzeli seven’ diye niteleme-

sinin anlamn örenirsin. Bununla birlikte Allah, naho, zararl, doa-

lara yatkn olmayan, amaçlara uymayan eyleri de yaratandr.

Allah’n, kendileriyle nitelenenleri sevdii özelliklerin bir ksmn
zikretmi olduk. Bunlar, çoktur ve zikrettiklerimiz ile onlarn ana kay-

naklarna ve insann onlarda nasl hareket edeceine dikkat çektik. im-

di de, -Allah’n izniyle- sevenin dikkat etmesi gereken ve seven diye

isimlendirilmesini salayan sevginin özelliklerinin bir ksmn zikrede-

ceiz. Bunlar, sevginin tanmlar gibidir. Bunlarn arasnda sevenin öl-

dürülmü, telef edilmi, isimleriyle ona (veya O’na) giden, uçan, sürekli

uykusuz, gamn gizleyen, dünyadan ayrlp sevgilisine gitmeyi arzula-

yan, sevgiliye kavumay engelleyen her eyle ilikiyi kesen, çok vah

eden, sevgiliyi hatrlamakla rahatlayan, onun yâdm zikreden, onun

sevdiklerine uyan, hizmeti yerine getirirken saygy terk etmekten kor-

kan, Rabbinin hakkn yerine getirirken yapt çok eyi az gören, sev-

gilisinin yapt az eyi çok gören diye nitelenmesidir. Bunun yan sra

seven, sevgilisine itaate boynunu eer, ona kar çkmaktan çekinir, bü-

tünüyle kendinden uzaklar, öldürülmesi karlnda diyet talep etmez,

doann kendinden kaçt zararlya kar sabreder -çünkü sevgilisi onu

yönetmekle yükümlü tutmutur-. Sevenin kalbi heyecanldr, sevgilisini

beraber olduu her eye tercih eder, ispat halinde mahvdadr, kendini

sevgilisinin istedii ie vermitir, nitelikleri birbirine girmitir, sevgilisi

karsnda bir nefesi bile yoktur, bütünü sevgilisine aittir, sevgilisi kar-

snda kendini knar, dehet halinden haz alr, kendilerini koruduktan

sonra snrlan aar, sevgilisi hakknda kskançtr. Sevgisi akl ölçüsünde

üzerinde hükümrandr. Cerhi zorbadr. Sevgisi, sevgilinin ihsan nede-

niyle art veya eziyet etmesiyle eksilmeyi kabul etmez. Kendi payn ve

sevgilisinin payn unutur. Adap ile yükümlü deildir. Niteliklerinden

kurtulmutur, isimleri bilinmeyendir. Sanki o akp girmitir ve (bir
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yandan da) öyle deildir. Vuslat ve ayrl ayrt etmez. Naz halinde

kendinden geçmitir. Akl karmtr, ölçünün dna çkmtr. Ken-

dinden söz ederken sevgilisinin ayn olduunu söyler. Sarslmtr, gay-

ret göstermitir. Sevgilisine ‘niçin öyle yaptn veya böyle dedin?’ de-

mez. Örtüsü yrtlmtr. Gizlisi alenidir. Zamann rezilidir o. Ne giz-

lemeyi bilir ne seven olduunu! Özlemi çoktur. Kim için ve kim hak-

knda bu kadar özlemi olduunu bilmez. Sevgilisini ayrt edemez. Se-

vinçli ve üzüntülüdür. ki ztla nitelenmitir. Makam susmak iken, ter-

cüman halidir. Bedeli sevmez. Sarhotur, ayk deildir. Sevgilisinin raz

olduu ileri aratrr ve soruturur. Halinin ahidinin verisiyle, sevgili-

ye merhamet ve efkati tercih eder. Tasaldr. ini bitirdiinde yorgun-

luk bilmez. Ruhu bir ihsan, bedeni bir binektir. Sevgilisinin nefsindc-

kinden bakasn bilmez. Gözü aydnlktr, sadece sevgilinin sözünü

söyler. Onlar, Kur'an- Kerîm’in cümlesiyle isimlendirilenlerdir. Bunun

nedeni, sevenlerin bütün nitelikleri kendilerinde toplam olmasdr.

Onlar, Aie’nin söyledii gibi, tpk Kur'an’dr. Ona Peygamberin ahla-

k sorulduunda ‘Onun ahlak Kurandr* demiti. Bundan baka cevap

veremezdi. Zünnu’a ‘Kuran’n tayclar kimlerdir?’ diye sorulduun-

da öyle demi; ‘Onlar, keder bulutlarnn üzerlerine yamur yadrd
kimselerdir. Bineklere ve bedenlere binmiler, hüzün ve korkuu ku-

anmlar, yakn kâsesinden içmi, yakîne ulaanlarn riyazetiyle kendile-

rini terbiye etmilerdir. Onlarn gözleri az ile aydnlanr. Gözlerini uy-

kusuzlukla siirmelcmi, onu bakmaktan al koymular, ibredere ba-

lanmlar, gözlerini fikre yönlendirmi, geceleri uykusuz geçirmi, hç-

krklara boulmulardr. Zayf bedenlerle, kurumu dudaklarla, akan

gözyalaryla ve öldürücü szlamalarla Kuran’a elik etmilerdir. Bu du-

rum, o insanlar ile nimet (peinde koanlarn) ve arzu duyanlarn emel-

lerinin nihayeti arasna girmitir. Gözleri Allah’n tehdidinden dolu do-

lu olmu, ikaz karsnda saçlar birbirine girmitir. Böylece atein inil-

tisi (sanki) ayaklarnn altndadr. O’nun tehdidi, kalplerine dikilmitir.’

Sevenin hali hakknda bize rivayet edilen en ho hikayelerden biri,

eyhin huzuruna giren bir ahstan aktarlmtr. eyh kendisine mu-

habbetten söz etmeye balaynca, adam erimeye ve terlemeye balam.

Öyle ki, bütün cismi dalm ve eyhin önünde bütünüyle suya dönü-

erek hasrn üzerinde kalm. Arkada eyhin yanma girip kimseyi bu-

lamaynca, ‘falanca nerededir?’ diye sormu. eyh suyu göstererek, ‘ite
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budur’ demi ve durumunu anlatm. te bu, garip bir ayrma ve ar-

tc bir bakalamadr. Kii younluunu yitirip erimi ve sonunda suya

dönümütür. Böylelikle insan bata su ile canlyken sonunda her eye

hayat veren bir hale dönmütür. Çünkü Allah ‘Her canl eyi sudan ya-

rattk’
4 ' 1 buyurur. Buna göre seven, kendisiyle her eyin hayat bulduu

kimsedir.

Babam veya amcam -hangisiydi hatrlamyorum- öyle bir olaya

tank olduunu anlatmt: Bir avc bir orman güvercini avlam. Ar-

dndan, avcnn yakalad güvercini tanyan hür bir ku gelmi. Güver-

cine baktnda, avcnn onu kesmi olduunu görmü. Bunun üzerine

yukar doru uçmaya balam. Onlar ise, kendisine bakyormu. So-

nunda gözden kavbolmu. Sonra kanadarn kapatp, ban yere doru

çevirmi ve yere düene kadar kendini brakm ve onlarn gözlerinin

önünde ölmü. Bu, bir kuun davrandr. Efendisini sevdiini iddia

eden bir sevgilinin davran nasl olabilir?

Muhammed b. Muhammcd, Hibetü’r-rahman’dan, o Ebu Kasm

b. Hevazin’den aktararak öyle demitir. Muhammed b. Hüseyin,

Ahmed b. Ali’nin, o, brahim b. Fatk’n, o da Semnunün öyle dedi-

ini aktard. Semnun mescitte sevgi hakknda konuurken küçük bir

ku kendisine yaklam, yoldam elinin üzerine konmu. Sonra gaga-

syla yere vurmu ve biraz kan akp ölmü. te bu, kutaki sevgidir. Al-

lah ona eyhin sözünü anlama gücü vermi, hal onu etkisi altna alm,

orada bulunan .(seven olduklarm) iddia edenlere kar delil olsun diye

sevgi otoritesi onu etkisine almt. Allah, bize bu sevgiden bol nasip

vermi, fakat bizi sevgiye kar güçlendirmitir. Sevgi ve muhabbet

hakknda öyle eyler bilirim d, zannma göre, onlar göün üzerine ko-

ulsalard gök parçalanrd, yldzlarn üzerine konulsalard, dökülürler-

di, dalarn üzerine konulsalard yürütülürlerdi. Bu, benim muhabbet

hakkndaki tecrübemdir. Fakat Hak beni muhabbette güçlendirdi ve bu

güç varis olduum kimseden gelir. O, sevenlerin bakamdir. Sevgide

kendimde öyle srlar gördüm ki, kimse onlar niteleyemez. Bu balam-

da sevgi, tecelli ölçüünce, tecelli marifet ölçüsündedir. Kim muhabbet-

te erir ve hükümleri kendinde gözükürse, böyle birinin sevgisi, ‘doal

sevgidir’. Ariflerin muhabbetinin ise görünürde bir izi yoktur, çünkü

marifet, muhabbetin izlerini siler. Bunn nedeni, ariflerin bildii ve

marifetin salad bir srdr. Ârif-seven, ölümsüz diridir, soyut bir
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ruhtur, tam olduu muhabbet hakknda doann bir haberi yoktur.

Onun sevgisi, ilahidir. Özlemi, Rabbanidir ve duyulur sözün etkisinden

uzak olan el-Kuddus isminden yardm almtr. Bunun kant, su haline

gelene kadar eriyen kimsedir. Sevgi sahibi olmasayd, hali böyle olmaz-

d. Kukusuz o, seven idi ve eyhin sözünü duyana kadar erimemt.

Böylelikle gizli sevgisi kabarm ve olan olmutu. Konuann sözü ken-

disini harekete geçirmedii sürece, sevende etkisi olmayan sevgi, ‘doal

sevgidir
5

. Çünkü doa, bakalamay ve kkrtlmay kabul eden eydir.

Örnekteki kii, eyhin konumasndan önce dc seviyordu, fakat kendi-

sini suya çevirecek ekilde erimemiti. Bundan önce kemik, et vc sinir

idi. Sevgisi ilahi olsayd, ona harflerden oluan kelimeler etki edemez,

ruhaniyeti bu ardar tarafndan coturulmaz, sevgi iddiasnda bulun-

maktan utanr, kalbinde haya atei ortaya çkar, anlatld hale gelene

kadar sevgi onu ayrtrmay sürdürmezdi. Bakalama doal sevgi sa-

hibinden bakalarnda gözükmemi, farkl tavrlarda yer deitirmemi-

tir. te bu, ilahi-ruhani sevgi ile doal sevgi arasndaki farktr. Ruhani

sevgi ise ilahi ve doal sevgi arasnda bir araçtr. Buna göre ilahi sevgiye

göre seven balo kalrken, doal olan ölçüünce sevenin hali deiir ve

yok olur. Öyleyse yok olma ve fena, her zaman doal sevgi bakmndan

gerçekleir. Varln baki kalmas ise, ilahi sevgi yönündendir. Cebra-

il’in sevgisi ruhaniydi. O, bir ruhtu ve onun cismi bakmndan doaya

dönük bir yönü vard. Unsurlarn dndaki doal cisimler -unsurlardan

oluan cisimlerden farkl olarak- bakalamaz. Unsurlardan oluan ci

simler ise bakalaan ilkelerden olutuklar için bakalarlar. Doa ise

kediliinde bakalamaz, çünkü hakikader, bakalamay kabul etmez.

Böylelikle Cebrail perdelenmi, cisminin cevheri hikayede anlatlan kii

gibi erimemitir. Bunu üzerine içerdii doa sevgisi nedeniyle baylm,

varl ise ilahi sevgi sahibi olmas nedeniyle balo kalmtr. O halde ila-

hi sevgi sahibi ‘cisirnsiz ruh’ iken doal sevgi sahibi ‘ruhsuz bedendir.
5

Ruhani sevgi sahibi ise, ‘hem cisim hem beden 5

sahibidir. Unsurdan

oluan doal sevgi sahibi ise, kendisini bakalamaktan koruyacak sev-

giye sahip deildir. Bu nedenle söz, doal sevgi sahibinde etkin iken

ilahi sevgiyle sevende etkisi yoktur. Buna mukabil ruhani sevgiyle se-

vende ise ksmen etkindir. Muhammed b. smail el-Ycmeni Mekke’de

bize öyle aktard: Bize Abdurrahman b. Ali aktard: Bize Ebu Bekir b.

Habib el-Amiri aktard: Bize Ali b. Ebu Sadk aktard: Bize Abu Ab-
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dUah b. Bakeveyh e-irazi aktard: Bize Bekram b. Ahmed aktard:

Yusuf b. Hüseyin’in öyle dediini duydum: ‘Zünnun’un yanndaydm.

Yanmdaki insanlara sohbet ediyor, insanlar alyor, içlerinden bir genç

ise gülüyordu. Zünnun ona ‘Delikanl! nsanlar alarken seni güldüren

nedir?’ diye sorunca delikanl u msralar okudu:

Tümü ate korkusundan ibadet eder

Kurtuluu büyük bir haz sayyorlar

Benim cennet ve ate hakknda bir fikrim yok

Sevgimin karlnda bir bedel istemem ben

Bunun üzerine öyle denilmi: ‘Seni kovarsa ne yapacaksn?’ Deli-

kanl u msralar okumu:

Sevgiye vuslat bulamazsam

Atei mekan ve yerim sayarm

Sonra alamamla ehlini bunaltrm

Gece ve gündüz iddetli bir alamayla

Mürik topluluu benden bkar

Ben Yüce Mevla’y seven bir kulum

iddiamda doru sözlü deilsem

Benim hakkn büyük bir azaptr

biliyye’de ariflerden ve sevenlerden bir kadna hizmet etmitim.

Ad Fatma b. Müsenna el-Kurtubi idi. ki yl hizmetinde bulundum.

Kendisine hizmet ederken, doksan be yan geçmiti. Yüzüne bak-

maktan utanyordum. Yana ramen, yanaklar krmz, güzellii ve la-

tifliiyle on dört yandaki bir kz andryordu. O, Allah karsnda hal

sahibiydi. Beni kendisine hizmet eden benzerlerime tercih ederdi. öyle

derdi: ‘Falan gibisini görmedim: Yanma girerken ‘bütünü’ ile giriyor

ve hiç bir eyi benim dmda (baka bir eyle ilgilenmek üzere) kalm-

yor. Yanmdan ayrlrken, bütünü ile çkyor ve hiçbir eyi yanmda b-

rakmyor.’ öyle dediini duymutum: ‘Allah’ sevdiini söyleyip

O’nula ferahlamayan kimseye aarm! Allah, onun gözünün gördüü
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ve her varlkta baktdr. Bir an bile ondan habersiz deildir. Bu hal-

deyken ferahlamayan insana aarm. u alayanlar! O’nu sevdiklerini

nasl iddia eder de alarlar? Hakkn yaknl O'na yakn olanlarn ya-

knlndan kat be kat fazla iken, alamaktan utanmazlar m? Seven, Al-

lah’a en yakn insandr. Allah, onun müahede ettiidir. Peki kimden

dolay alarlar ki? Bu, alacak bir itir.’ Yine, öyle derdi: ‘Evladm!

Söylediklerim hakknda ne düünüyorsun?’ Ben de ‘Anne! Söz senin

sözündür’ derdim. öyle derdi: ‘Allah’a yemin olsun ki! Ben hayrette-

yim. Sevgilim, bana hizmet etmek üzere Fatiha suresini verdi. Allah’a

yemin olsun ki, beni O’ndan ah kovmad.’ O gün ‘bana Fatiha suresi

hizmet ediyor’ deyince, kadnn makamm anladm.

Biz otururken, içeri bir kadn girdi ve bana öyle dedi: ‘Kardeim!

Kocam urey-uzûrie’dedir. Onun bir kadnla evlendii bana söylendi.

Bu konuda ne dersin?’ Ben de kendisine ‘Onun (buraya) ulamasn m
istiyorsun?’ dedim. Kadn ‘evet’ deyince, yal kadna dönerek öyle de-

dim: ‘Anne! Bu kadnn ne söylediini duydun mu?’ ‘Ne istiyor?’ diye

sorunca, ‘bir haceti var ve onun yerine gelmesini istiyor, istedii, koca-

snn gelmesidir’ dedim. öyle dedi: ‘Pekala! Ben ona Fatiha suresini

göndereceim ve kadnn kocasyla birlikte gelmesini söyleyeceim.’ Fa-

tiha suresini okudu, ben de kendisiyle birlikte okudum. Fatiha suresini

okurken onun makamn örendim. öyle ki: O Fatiha suresini okur-

ken, havaî bir beden sûreti olarak onu ina etti ve sonra bu sureti (ada-

ma) gönderdi.’ Onu bir surete çevirdiinde, kendisine öyle dediini

duydum: ‘Fatiha suresi! urey ehrine git ve bu kadnn kocasn getir.

Onu getirene kadar kendisini brakma.’ Bir yol mesafesi kadar gecike-

rek, evine ulat. Kadn, def çalar ve elenirdi. Böyle yapmasnn nede-

nini sorduumda öyle derdi: ‘Allah'n bana gösterdii ilgi nedeniyle

seviniyorum. Beni dostlarndan yapt, kendisi için seçti. Ben kimim ki,

o Efendi beni hemcinslerimin çocuklarna üstün tutsun ki? Sahibimin

izzeti üzerine yemin olsun ki, kukusuz beni niteleyemeyeceim kadar

kskanmlar. Gafletle bir eye güvenerek yönelsem, yöneldiim eyde

bana bir bela ular.’ Sonra bana bu konuda garip srlar gösterdi. Ben

de hizmete devam ediyordum. Onun için boyu ölçüsünde ellerimle ah-

aptan bir ev yaptm. Vefat edene kadar orada kald. Bana öyle derdi:

‘Ben senin ilahi annenim ve topraktan olan annenin nuruyum.’ Annem
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onu ziyarete gelince, kendisine öyle demiti: ‘Ey Nur! Bu benim çocu-

um, senin (manevi) babandr. Ona iyi davran ve üzme.’

Yunus b. Yahya Mekke’de be yüz doksan dokuz senesinde bana

öyle demiti: Bana Ebu Bekir b. Gazzal haber verdi ve öyle dedi: Bize

Ebu’l-Fazl b. Ahmed haber verdi: Bize Ahmed b. Abdullah haber verdi

ve öyle dedi: Bize Osman b. Muhammed el-Osmanî haber verdi: Bize

Muhammed b. brahim el-Müzekkir, ona Muhammed b. Yezid haber

vererek öyle dedi: Zünnun’un öyle dediini duydum: ‘Hac için yola

çktm. Tavaf .ederken bir ahsn Kabe’nin örtülerine yaptn gör-

düm. Alyor ve alarken öyle diyordu: ‘Belam senden bakasndan

gizledim, srrm sana açtm. Seninle ilgilenerek her eyden yüz çevir-

dim. Seni tanyp senden habersiz kalana aarm! Senin sevgini tadan

insann senden uzak kalmaya nasl dayandna aarm!’ Sonra u ms-

ralar okudu.

Vuslat tadn bana tattrdn

Bu benim sana olan evkimi artrd

Sonra kendi kendine öyle söylenmeye balad: ‘Sana süre veriyo-

rum. Ne kanmaz eysin! Seni örttü, ne utanmaz eysin! Seninle müna-

car ermenin tadyla seni kendine çekti, niçin düünmezsin?’ Sonra öyle

demi: ‘Azizim! Senin önünde bulunurken, beni uyuttun da seninle

konumalm tadndan alkoydun. Niçin böyle yaptn, ey göz aydnl-

m?’ Sonra u msralar okudu:

Kalbim ayrla kand ve bulamad

Ayrlktan daha ac ve cefal olan

Ayrln aramzda olmas yeter zaten

Daha ne kadar ona özlem duyacam

Zünnun öyle devam etmi: ‘Yanma geldim, meerse bir kadn-

m.’
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SEVGLSNN SIRRINIFA EDEN AIIN
HKAYES

i

f

\
Bize Muhammcd b. smail b. Ebu’s-Sayf aktard: Bize

\
Abdurrahman b. Ali aktard: Bize Muhammcd b. Nasr ve bn

! Abdülbaki aktard: Bize o ikisinden Yunus b. Yahya aktard: Bize

Hamd b. Ahmed aktard: Bize Almed b. Abdullah aktard: Bize

Ahmed b. Muhammcd el-Mütevekkili aktard: Bize Ahmed b. Ali b.

j Sabit aktard: Bize Ali b. EI-Kasm e-ahid aktard ve öyle dedi:

I Ahmed b. Muhammed sa er-Razi’nin öyle dediini duydum: Yusuf b.

Hüseyin’in öyle dediini duydum: ‘Bir genç Zünnun el-Msrî’nin mec-

lisine devam etmi, bir süre görünmemi, sonra tekrar yanma gelmi.

Yüzü sararm, bedeni zayflam, ibadet ve mücahede izleri üzerinde

görünüyormu. Zünnun öyle demi: ‘Delikanl! Sana ihsan ettii,

ayrd ve verdii ikramlarna ulaman için Efendine böyle hizmet et-

meni salayan ey nedir?’ Delikanl öyle demi: ‘Efendim! Efendisinin

kölelerinin arasndan ayrd ve hâzinelerinin anahtarlarn teslim etti-

i, sonra da srrm bildirdii kölenin o srr ifa etmesi uygun mu?’ Son-

ra u dizeleri okumu:

Srda yaplp da srr ifa eden birine

Bir daha güvenilmez, kovulur meclisten

Yaklamas mutlu etmez kimseyi

Yerine koyarlar baka birini

Srlarn ilan edeni dost seçmezler

Böyle birini dost ve ahbab edinmez kendilerine

Sonra öyle demi: ‘An sevgilisinin srrn (örenmek üzere) ça-

lmas doru deildir. Onun emrini beklemesi gerekir. Açklamasn

emrederse açklar, yoksa esas olan, gizlemektir.’ Allah bana be vüz

doksan dört ylnda Fas’ta srlarndan birini verdi. Ben de açklanmaya-

cak sulardan olduunu bilmediim için onu ilan ercim. Bunun üzerine

Scvgili’den azar iittim. Susmaktan baka bir cevabm olmad. Bununla

birlikte uni da söyledim: ‘Hakknda bir gayretin var ise, srr emanet

ettiin kiide onu korumay kendin üstlenmelisin. Çünkü onu Sen giz-
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leyebilirsin, ben deil! Ben o sim yaklak on sekiz kiiye söylemitim.’

Bunun üzerine bana öyle dedi: ‘Ben bunu üstlenmem.’ Sonra ben

Sebte’de iken bana o sim onlarn gönüllerinden çekip aldn söyledi.

Arkadam Abdullah b. Hadim’e öyle dedim: ‘Allah bana öyle yapt-

n bildirdi. Kalk, Fas’a gidelim, bana söylenen haberin durumunu gö-

relim.’ Yola çktk. Toplulukla karlatmda, Allah’n o srr kendile-

rinden çekip aldn ve gönüllerinden sildiini gördüm. Onlar bana

srr sordu, ben de sustum. Bu, bu konuda karlatm en garip iler-

dendi. Bu delikanlnn Zünnun’a söyledii vahet haliyle beni cezalan-

drmad için Allah’a hamd olsun! Allah’n yolu, zevk ile örenildii

için, delikanl öyle zannetmiti: Hak ona nasl davranmsa, herkese

böyle davranacak! Bu nedenle zevki sahih olsa bile, Allah hakknda ver-

dii hüküm doru deildi. Bu durum, Allah yolunda muhakkiklerin d-

ndaki kimselerde gerçekleir. lerin mertebelerini ve hakikatlerini bi-

len muhakkiklerde ise böyle hatalar ortaya çkmaz. Bu, ulalmas güç

bir bilgidir.

Muhammed b. Yezd kanalyla Zünnun’un öyle dedii aktarlr:

Bir kadna öyle dedim: ‘Gamlar sevenin kalbini ne zaman kuatr?’ Ka-

dn cevap verdi: ‘An zihni hatralar ve özlemle doluysa, gamlar kal-

bini kaplar. Bilmiyor musun ki, evk, hastalk meydana getirir. Ham-

lamann yenilenmesi ise, hüznü meydana getirir.’ Sonra öyle dedi:

Sana kavumann tadnn güzelliini tatmadm

Yaratklara olan sevgi benden silindi

Ben de ona öyle dedim:

Vuslat arttnda ne güzel sevgilidir

Muhabbeti vuslatn akabinde yükseldiinde

Kadn ise öyle dedi: ‘Bana ac verdin, ac verdin! Bilmiyor musun

ki, O’na ancak bakasn terk ile ulamak mümkündür.’ öyle karlk

verdim: ‘Bana böyle bir ey söylerse, ona öyle derim: ‘Varsa (bakas,

onu terk edeyim)

Birden çok raviden aktardr: bn Ebu’s-Sayf Abdurrahman b.

Ali’den aktararak öyle demitir: Bize brahim b. Dinar, bize smail b.

Muhammed, bize Abdülaziz b. Ahmed, bana Ebu’-eyh Abdullah b.
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Muhammcd aktararak öyle demitir: Ebu Saad es-Sekaf, Zünnun’un

öyle dediini aktarr: ‘Tavaf ediyordum. Hüzünlü bir ses duydum.

Meerse o Kâbc’nin örtülerine yapm bir kadnn sesiydi. Kadn u
msralar okuyordu:

Sevgilim, Sen bilirsin

Sevgilim, Sen bilirsin

Bedenimin ve ruhumun erimesi

Srrm ifa ediyor

Ey azizim! Sevgiyi gizledim

Ama gönlüm ona dar geliyor

Zünnun öyle demi: ‘Duyduklarm beni üzmütü, duygulandm,

aladm. 5 Kadn öyle dedi: ‘Allah’m! Efendim, Mevlam! Sana olan

sevgim uruna beni balamadn m!’ Zünnun öyle demi: cBu söz,

beni kzdrd ve öyle dedim: ‘Kadn! ‘Seni sevmem uruna beni, de-

men yetmedi de, senin beni sevmen uuna m diyorsun?’ Kadn ‘sana

ne?
5
dedi, sonra ekledi: ‘Ey Zünnun bilmiyor musun, Allah’n öyle bir

kavmi vardr ki, onlar kendisini sevmezden önce Allah onlar sevmitir.

Allah öyle der:
‘

Allah bir topluluk getirir; Allah onlar, onlar da Allah’ se-

ver.™
3 Allah’n onlara olan sevgisi, onlarn kendisine olan sevgilerini

öncelemitir. Ren de öyle dedim: ‘Renim Zünnun olduumu nereden

biliyorsun?’ Kadn cevap verdi: ‘Yiit adam! Kalpler srlar meydannda

koarken seni tanmtm. 5 Sonra bana ‘Arkana bak
5

dedi. Yüzümü çe-

virdiimde, göün mü çekildiini yoksa yerin mi büzüldüünü anla-

yamadm ve öyle dedim: ‘Bu kadnn sözü, Rabbi karsnda Hz Mu-

sa’nn haline benziyor. Musa’ya Allah ‘daa bak’ demiti.’

Allah’n ‘muhabbet meydanlar 5

diye isimlendirilen bir takm mey-

danlar vardr. Her bir meydana muhabbetin özelliklerinden birinin

adn verdi. Vecd meydan, evk meydan gibi. Her hal ise bir dolama

ve harekettir. Dolama ve hareketin gerçekletii her halin bir meydan

vardr. Bu, genel bir durumdur. Mârifederin de mertebe ve meclisleri

vardr, fakat onlar, meydan deildir. Hak sana kendisini tanrken d
varlklardaki parçalanmay gösterirse durum deiir. Bu parçalanmaya

ramen kendilerinde zuhur edenin isimleriyle tek hakikat olduunu gö-
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rürsen,
£
srlar meydannda’ saylrsn. Hakkn eyada onlarn isimleriyle

zuhur eden hakikat olduunu gördüün yer, srlar meydandr. Hakkn

kendi isimleriyle eyaya elik ettiini gördüün yer, ‘nurlar meydandr.’

i kartrr ve bir ey görüp ‘o odur’, sonra bakasn görüp ‘o deil-

dir’, bir ey daha görüp
co mudur, deü midir?’ dersen, (bulunduun

yer), ‘mertebe meydandr.’ Her kevnî varln bir alameti vardr ve onu

sadece söz konusu meydanlarda dolaan bilebilir. Alameti sÜen insan,

alametin ehadet aleminde karanlk bedenlerde -ki onlar doas gerei

karanlk marifet nedeniyle aydnlktr- kendisinde bulunduu kimseyi

tanrlar. Buradan onlar -tpk cariyenin yapt gibi- isimleriyle isim-

lendirirler.

Musa b. Ali Ahmimi’den bize aktarlmtr: Uzun bir hikayede an-

latld üzere, Zünnn, Yemen’de kendisini ziyarete gelen bir adamla

karlam. Zünnun adama öyle demi: ‘Allah sana merhamet etsin?

Allah’ seven kiinin alameti nedir?’ Adam cevap vermi: ‘Sevgilim!

Sevginin derecesi yüksektir.’ Zünnun öyle sormu: ‘Ben de onu anlat-

man istiyorum.’ Adam cevap vermi: ‘Allah’ sevenlerin kalplerinden

bir yarlma ortaya çkar, böylelikle kalplerin nuruyla Allah’n celalini

görürler. Onlarn bedenleri dünyevî hale gelirken, ruhlar perde, akllar

semavileir. Bunlar meleklerin saflan arasnda dolar, yakn üzere o i-

leri müahede ederler. Cennetini arzulayarak ya da ateten korkarak de-

il, kendisini severek güçleri ölçüünce O’na ibadet ederler. Bunun üze-

rine delikanl hçkrklara boulmu.

öyle dedik: Bu sözü söyleyen, âriflerdendi, çünkü söylediinde

buna delil vardr. Onun söyledii, âlemde ancak kendileri olan üç lakap-

tr. öyle dedi: Bedenleri dünyevîdir, çünkü Allah teala yeryüzünde

ilahtr buyurur. Dolaysyla dünyada kendisiyle birlikte olann haki-

kaderini O’nun uruna brakmas gerekir, çünkü insan âlemin bir top-

lamyken âlem onun bedenidir. Allah ise, ahdamarndan daha yakndr.

ahdamar bedendedir ve bütünüyle birlikte hareket etseydi hali eksik

kalrd. kincisi ‘akllan semavîdir’ dedi. Çünkü akllar, snrlama özelli-

ine sahiptir, çünkü akl snrlar. Bu yönüyle ‘akl’, ‘ba’ anlamndan ge-

lir. Gökler ise makamlaryla snrlanm meleklerin yeridir. Melekler

öyle der: ‘Her birimizin belli bir makam vardr’ ve o makam aamaz-

lar. Onu var eden, kendisini snrlamtr. Bu nedenle sözünü ‘melekle-

rin saflar arasnda dolarlar’ diye yorumlar. Öyleyse onlar, göklerde
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akllaryla bulunur. Bileik âlemde ise gök ve yer vardr. Üçünciisü ise

‘ruhlarnn perdeli’ olmasdr. Allah bedeni düzenlediinde, pcrdclen-

mitir. Daha doru bir ifadeyle, onlarda zuhur ediinden kendisini per-

delemitir.
cOna ruhumdan üfledim.’ Onlarn ruhlar, bu yerde ruhun-

dan ortaya çkmtr. Öyleyse onlar, asllarn müahede eden ve onun

perde olduunu bilenlerdir. Çünkü onlar varlklarnda kimin zuhur et-

tiini bilir. Burada bir takm srlar vardr. Âklarn hikayeleri çoktur.

Yüz on dördüncü ksm sona erdi.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ON BENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

VASIL

Hakkn Gelin Oturaklarnda Ak-Âriflere

Sevenlerin Sevgideki Özelliklerini Kendilerine

Vermek Üzere Olan Tecellileri

Bu bölümü, Hakkn âk-âriflere tecellilerinden söz eden bir bö-

lümle bitiriyoruz. Oturak ve tecelligah, sevenin niteliidir. Bu, onun

öldürülmü olmasdr, çünkü seven doa ve ruhtan bileiktir.

Ruh nurdur, doa karanlk

Her ikisi de kendiliinde birbirine zt

ki zt birbirini iter ve birbirinden kaçar. Her birisi dierini kontrol

etmek için ve yönetimi ele geçirmek için ötekiyle didiir. Seven ise ya

doann kendisine hakim olmas ile karlar. Bu durumda bedeni ka-

ranlk olur. Böylelikle yaratklarnda Hakk sever. Ardndan nur asla

itimat ederek karanlkta derece derece yükselir. Bu durum, cOnlar için

bir ayet de gecedir. Ondan gündüzü çkartrz, bir anda karanlkta kalr-

lar*
s ayetinde belirtilir. Gündüz ktr. Böylelikle gece ve gündüzün

birbirine zt olsalar bile komu olduklar bilinir. Birisinin dierinden

gizlenmesi mümkündür. Dolaysyla iki durumu bir araya getirmem

nedeniyle Hakk yaratklarda sevmek bana zarar vermez. Sevene hakim

olan ey ruh olursa bedeni ruhanî olur ve böylelikle hakta sever. Bunun
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kayna ‘size verdii nimetler nedeniyle Allah’ sevin’ hadisidir. Böyle-

likle kendi emriyle verdii nimetleri için Allah’ sever. Bu durumda ise

Hakk müahede eder. ki zt arasmda her ne zaman gayret meydana

gelir de ve her bir zt talep ettii eyi kendi zddna ait olduunu gö-

rünce öyle diyecektir: Onu öldürün ki, zddm ben olmakszn onula

ortaya çkmasn. Doa onu öldürürse, o da ölür. Bu durumda o, var

olanlar seven biridir. Ruh onu öldürürse, Rabbinin nezdide

rzklaan diri bir ehit olur. Bu kii, her durumda öldürülendir. Âlem-

de seven herkes böyledir, farknda olmasa bile böyledir!

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin telef olmas bakmndan nitelii: Allah onu zahir ve bâtn

isminden yaratm, onu gayb ve ehadet âlemi diye yaratm ve onun

için sayesinde iki hükmü ayrt ettii bir akl yaratmtr. Bunun amac

zatndaki iki âlem arasmda ölçüyü yerletirmektir. Sonra Allah ona
‘O'rnn benzeri bir ey yoktur

’416 özelliinde tecelli ederek onu artr. Bu

tecelli ona terazi ortaya koyma imkân vermez. Ardndan Allah ‘O iiten

ve görendir
’417 buyurur. Bu durumda, adaleti ve terazi koymay gerekti-

ren bir hal göremedii için, telef olarak yükümlülük snrnn dnda
kalr. Çünkü sadece aklyla snrlanan akll yükümlüdür. te bu, telef

olmas anlamnda sevenin niteliidir.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii, isimleriyle Allah’a yolculuk yapmasdr. Allah

âlemin isimlerinde kendisine tecelli ettii gibi güzel isimlerinde de ona

tecelli eder. Alemin isimleriyle gerçekleen tecellide seven, onun kendisi

için Haktan gelen bir ini olduunu zanneder. Bu ise, onun ufkundan

meydana gelmez. Allah’n güzel isimleriyle ahlaldandnda ise, Allah

ehlinin yolunun Allah’n ahlakyla ablaklanmak eklindeki uygulamalar

onda hakimdir. Böyle biri, alemin isimlerinin -Allah için deil- kendisi
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1

için yaratldn zanneder. Ona göre bu isimlerde Hakkn yeri, ilah

isimlerde kulun yeri gibidir. Bunun üzerine öyle der: Allah’n huzuru-

na sadece kendi isimlerimle girerim. Yaratklarnn yanma çktmda
ise, onlara Allah’n güzel isimleriyle ahlaklanmak için çkarm. Kendi

isimleri olduunu zannettii isimlerle Hakkn huzuruna girdiinde -ki

ona göre bu isimler âlemin isimleridir- nebilerin isra yolculuunda,

ufuklarda ve nefslerindeki miraçlarnda gördükleri ayetleri görür. Bu

durumda hepsinin Allah’m isimleri olduunu, kulun isminin olmad-

n, harta
c

kul’ isminin bile ona ait olmadm, tpk dier güzel isimler

gibi onunla ahiaklandn örenir. Bu durumda Allah’a gitmenin, hu-

zuruna girmenin ve nezdinde bulunmann ancak O’nun isimleriyle ola-

bileceini örenir. Âlemin isimleri de Allah’ndr. Yapt ihmalden

sonra hatasn anlar. Bu müahede, kendisiyle ibadet ettii zat ayrd-

nda kaçrd eyleri telafi etmesini salar. te bu, büyüklük otura-

nda yüce bir tecelligahtr. Ebu Yezd el-Bestami’nin ulat son mer-

tebe bunun altndayd. Çünkü onun ulat son hal, kendinden aktar-

d kadaryla, ‘bana ait olmayan eyle bana yakla’ ifadesidir. Bu, onun

Rabbinden olan payyd. O ise, bunu bir gaye olarak görmütü ki,

(gerçekte olmasa da ona göre) öyleydi, çünkü (ulat) bu yer, Ebu

Yezid’in gayesiydi, yoksa gerçekte son ve gaye deildi. te bu, baka

bir tarzdr. Nebiler ve resullerden baka, veliler arasnda onu tadan

görmedim. Onlar ise bunu bu özel tecelliden tatm, Allah’ ekilcilerin

ilminde ‘tqbih’ sfadar diye isimlendirilen özelliklerle nitelemi, böyle-

likle Hakkn kendisini yaratklarn nitelikleriyle nitelediini zannetmi-

ler, ardndan onlar tevile kalkmlardr. Bu müahede ise, âlemdeki

her bir (eyin) adnn gerçekte Hakka ait olduunu belirtir. Her isim

yaratklara -mana yönünden degü- lafz bakmndan verilebilir ve yara-

tklar o isimle sadece ‘ahiaklanmtr.’ Bunu anlaynz!

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin özellii uçuculuktur:

Doru bilgidir bu, üzerinde toz yok
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rademiz dnda söylediimiz bu msra, âlemin isimleri hakknda

zikrettiimiz eyi ifade eder. (Kua benzetilen) Ak, ilahi isimlerin

onun yuvas olduunu zanneder. Yuvasndan baka bir yerde olduu

kendisine açklannca, ortaya çkar ve varlndan uzaklar, kendi olu-

unun havasnda hakknn ismiyle dolar. Bu kii, her nefes baka bir

nefese kanatlanr. Çünkü bütün isimler ‘O her gün bir itedir’*'* denilen

kimseye aittir. Öyleyse seven, her gün bir iten dierine uçar. Onun

müahedesi bunu gerektirir.

OTURAK VE TECELLGAH

Baka bir özellik, sevenin sürekli uykusuzluudur. Bunun nedeni,

sevilenin
£

uykunun ve dalgnln tutmad’*'9 kimse olmasdr. Seven,

Hakta bu özelliin O’nun âlemi korumak için onu sevmesinden kay-

naklandn bilir ve bu baka Hakkn sûretlerde tecellisi kendisini ça-

rmtr. Söz konusu suretlerin hükümleri vardr ve baz suretlerin hü-

kümlerinden birisi de uyumaktr. Hakk böyle bir surette, o suret yö-

nünden ‘uyku ve dalgnln tutmad

*

20 kimse olarak görür. Bunun âle-

mi korumay sevmesinden kaynaklandm anlar. Seven sevgilisiyle otu-

ran ve sevdii de bu nitelikteyse, uyku kendisine haramdr! O halde se-

ven, ayrlk halinde bile uykunun kendisine haram olduunu söyler. Hal

böyleyken, kendisini görürken ve kendisiyle otururken nasl uyuyabilir

ki? air, ayrlk uykusuzluu hakknda öyle der:

Sizden sonra uyku bana haram

Dostlardan ayrlan nasl uyur ki?

O halde müahede varken yku âa daha da uzaktr.
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OTURAK VE TECELLÎGAH

Sevenin baka bir özellii de, gamn gizlemektir. Baka bir ifadey-
1

le, onun tasas gizlidir ve görünmezdir. Bunun nedeni,
‘

Allah’ hakkyla

takdir edemedilerH2 ‘ ayetidir. Müahedede her zerrenin Allah’n izniyle

hareket ettiini görür, çünkü (bütün) hareketlerinde onu hareket etti-

ren, Allah’tr. Ayrca âlemin (kendisine böyle davranan) Yaratcsna

saygszca ve Hakka nitelik olmaya yaramayan eylerle -ki bunlar med-

lulü yokluk olabilecek eylerdir- karlk verdiini müahede eder. Bu-

nun üzerine konumak ve muhabbetin gerektirdii (sevilen hakkndaki)

kskançlk gayreti göstermek ister. Sonra görür ki, bu da Hakkn izniy-

ledir. Çünkü o, eyadan önce Allah’ görenlerdendir -ki bu, Ebu Be-

kir’in makamdr. Böylelikle, susar ve gamn, üzüntüsünü gösteremez.

Sevgi, sevilene kar yaplan davrann O’na yaramadn ona kabul

ettirir (üzüntünün kayna budur). (Gizlemeye gelirsek) Fakat Görür ki

onlara söylettii sözlerle yaratklarn kendisine musallat eden Haktr.

Hak, onlarn önüne bir perde çekmitir. Böylelikle sevenin gam, dün-

yada gizlenirken ahirette üzüntüsü yoktur. Bu nedenle de dünyadan ay-

rlmak ister.

OTURAK VE TECELLÎGAH

Sevenin baka bir özellii, dünyadan çkarak, sevgiliye kavumay

arzulamasdr. Bununu nedenini önceki bölümde açklamtk: Nefs,

dinlenmek ister. Üzüntü yorgunluk iken onun gizlenmesi daha da yo-

rucudur. Dünya, üzüntülerin yeridir. Bu oturan ait olduu ey, seve-

nin sevgilisine kavumay istemesidir. Bu ise, Hakkn belirledii özel

kavumadr. Çünkü her durumda müahede edilen O’dur. Fakat Hak

mertebelerden dilediini belirlediinde ve onu özel bir kavumann

mahalli yaptnda o yerde Hakk talep ederiz. Ona ise ancak bu ka-

vumayla çelien dünya hayatndan çkarak ulaabiliriz. Hz. Peygamber

dünyada kalmayla ahirete göçmek arasnda serbest brakldnda, ‘en

yüce dost’ demiti, çünkü dünya hayatnda ‘düük dosduk’ ile birliktey-
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di. Bir rivayette öyle denilir: ‘Allah’a kavumay -yani ölümü- kim is-

terse, Allah ona daha çok kavumak ister. Kim Allah’a kavumay sev-

mezse, Allah da ona kavumak istemez. Böylelikle sevmedii ekilde

onunla ölümde karlar. Bu ise kendisinden perdelenmesidir. Hak

kendisine kavumay isteyenlere tecelli eder. Ölüm ile Hakka kavuma-

nn bir tad vardr. Bu tat, dünya hayatnda Hakka kavumada bulun-

maz. Öyleyse bizim ölüm ile Allah’a kavumamz ‘Sizin için boaltacaz

(fari)*
22 ayetine benzer. Bizim için ölüm, ruhlarmzn bedenlerini yö-

netmekten ‘fari olmasdr.’ Onlar, sevenin bu hali zevk yoluyla elde

etmesini kast etmilerdir. Bu ise, ölerek -hal ile deil- dünya hayatndan

çkmayla mümkün olabilir. Ölüm, doumdan itibaren kendisiyle bu ta-

nkln gerçekletii vc ortaya çkt bedeni terktir. Hatta beden, ru-

hun ortaya çkmasnn sebebidir. Hak ruh ile bedeni aralarndaki ilgi

sabit olduu için ayrmtr. Bu ise, kendilerine olan sevgisi nedeniyle,

Allah’n kullarna olan gayretinden kaynaklanr. Allah, onlar ile bakas

arasnda bir ilgi ve alakann olmasn istemez. Bu nedenle Allah ölümü

yaratm, kendisini sevme iddialarn snamak üzere, ölümle onlar s-

namtr. Ölümün hükmü sona erince, Yahya Peygamber cennet ile ce-

hennem arasnda ölümü kurban eder. Artk cehennem veya cennet eh-

linden kimse ölmez. Âklarn dünyadan çkarak sevgiliye kavumay is-

temelerinin nedeni budur. Çünkü gayret bir yorgunluktur. Ölüm ise,

kurban edilmekle özel bir hayat yaar. Nitekim ölüm sonras hakknda

böyle hüküm verdik. nsanlar uykudadr, ölünce uyanrlar.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, sevdiiyle arasna giren eylerle arkadalk-

tan sklmasdr. Sevende bu nitelik ilkinden daha geneldir. Çünkü arif

ile sevgiliye kavumak arasna sadece yokluk girebilir ve o ise burada

yoktur. Varlk, O’ndan bakas deildir. Öyleyse arif gördüü her var-

lkta Hakk görür. Dolaysyla seven ile sevilen arasnda sadece yaratl-

m perdesi bulunur. Seven bir Yaratan ve yaratlm bulunduunu bilir

ve bu hakikatin kendisine elik etmesini ortadan kaldramaz. Çünkü o,

onun ayndr ve bir ey kendinden uzaklaamaz. Kendisi, sevgilisine ka-
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vumak ile arasnda bir engeldir. Bu nedenle seven, yaratlm olduu

için, kendisinden sklr. Onun kendi varlyla beraberlii ise, özünden

kaynaklanr ve hiç bir zaman ortadan kalkmaz. Dolaysyla seven, her

zaman sklr ve nedeni de budur. Çünkü öyle zanneder: Bedenden ay-

rldnda, bileiklii terk etmi olacak ve bu durumda -kincisi olma-

yan- basite dönüecek, kendi salt birliiyle tek kalacaktr. Bu birlii

Hakkn birliiyle çarptnda ise -ki kavuma demektir-, çarpmdan or-

taya çkan Hak (kendisi) olur, yoksa O olmaz. Bu ise, onu skar. Seven-

ârif ise bundan sklmaz. Çiinkii arif, fttihad risalesinde belirttiimiz

üzere, iin kendiliindeki durumunu bilir.

OTURAK VE TECLLGAH

Sevenin bir özellii de, çokça ahlanmak ve vah etmektir. Bu du-

rum, ‘brahim vah ederdi, hilim sahibiydi*” ayetinde dile getirilir. Hakkn

Rahman ismi yönünden nitelii, O’nun bir nefesinin olmasdr. Bu ne-

fes sayesinde Allah, kullarnn güçlüklerini açar. Alem bu nefeste ortaya

çkm, bu nedenle âlemin yaratl ‘ol (kün)’ sözüne balanmtr.

Harf, havann kesideridir ve harfi meydana getiren ey -kendisi deil-

havadr. Çünkü harf havann (boazda) kesilmesi esnasnda ortaya ç-

kabilir ve hava nefestir. Bu nedenle unsurlar arasmda hava, doann

kendisidir ve bü nedenle harfleri kabul eder. Bu, esinti esnasmda kendi-

sinde ortaya çkan seslerdir. Seslerden ortaya çkan ise, he, hemze harfi-

dir. Bu ikisi, mahreçlerin en aasndadr, çünkü bu ikisi, kalpten sonra

gelir. Bunlar, boaz harflerinin ilki, hatta göüs harfleridir. Bu ikisi, üf-

leyenin ekillendirdii ilk harflerdir. Çünkü o ilktir. Bunun nedeni, nef-

sin ortaya çkt yer olan kalbe yaknldr. Âlem ‘ol* sözüyle yaratla-

rak ortaya çkt gibi bütün harfler de ondan (hemze) ortaya çkmtr.

Bu, Allah izin verirse, nefes bölümünde zikredeceimiz garip bir du-

rumdur. Hak sevenin kalbinde tecelli ettiinde, basiret gözü kendisine

bakar -çünkü kalp Hakk sdrmtr-. Bu esnada seven, doal yaratl-

n knamhn görür. Halbuki o, bu ilahi srlar içermektedir. Seven,

bu doann âlemde Rahman’n nefesinden ortaya çktn görür. Buna

ramen knanmnr ve deeri bilinmem itir. Bunun üzerine seven, bu
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konuda gördüü açklk ve duruluk nedeniyle, hu (doann deerini)

zedeleyici hale kar çokça ah eder. nsanlar ise, bu açkl göremez ve

ondan perdelenmilerdir. Seven, Allah hakknda gayrete gelerek, perdeli

insanlara efkat eder, (doann durumu hakknda ise) vahlanr. efkatin

nedeni, Hz. Peygamberin imann kemalini ‘müminin kendisi için sev-

diini kardei için de sevmesi’ diye nitelemesidir. Seven, Allahin bu

müahededen mahrum brakt insanlara kar üzülür ve vahlanr. Bu-

nun nedeni, sevgilisine duyduu sevgidir. Çünkü o, yaratklarn sevgili-

sini görmediklerine tanktr. Sevginin bir özellii de, sevilene kar ef-

kattir, çünkü sevgi bunu gerektirir.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, sözünü ve zikrini okuyarak sevgilisini yâd

ermeye kendisini vermesidir. Allah ‘Biz zikri indirdik
’424 diyerek sözünü

‘zikir’ diye isimlendirdi. Bilmelisin ki, oluun varlnn esas -baka bir

özellikten deil- bilhassa kelam özelliinden meydana gelmitir. Çünkü

olu (âlem), Allah'n sadece kelamn bilir ve onu duyar (sema’). Du-

yarken de haz alr. Bu nedenle âlem, ‘ol’ emri karsnda olmaktan baka

yol bulamamtr. Bu sema’ (duyma), harekete, titremeye ve yer dei-

tirmeye yol açar. Çünkü duyan kii, ‘ol’ sözünü duyunca, yer deitirir,

yolduk halinden varlk haline geçerek meydana gelir. Sema’ yapanlarn

hareketlenmesinin kayna budur. Onlar, vecd sahipleridir ve vecdin

kimin hakknda olduu önemli deildir. Çünkü vecd, özü gerei neyi

gerektiriyorsa onu gerektirir. Sevilen ise deiir. Çünkü sevgi, vecd,

evk ve sevginin bütün nitelikleri -sevilen her kim olursa olsun- sevgi-

nin özelliidir. u var ki biz bu kitapta -gerçekte sevilen olan- Allah

sevgisini inceliyoruz. Bununla birlikte baz insanlar, gerçekte sevilenin

Allah olduunun farkna varamazken bazlar bunun farkndadr. Fark-

na varanlar, ariflerdir. Onlar, canlarn, ailelerini vc arkadalarn sevmi

olsalar bile, gerçekte sadece Allah’ sevmilerdir. Öyle ki salih insanlar-

dan birisinin öyle dedii bize aktarld: ‘Mecnun Kays, Allah’ seven-

lerdendi. Leyla’y ise bu sevgisine perde etmiti. O, aka tutulanlardan-

d.’ Bu sözün doruluunu Leyla’ya söyledii u sözünden çkarttm:
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‘Benden uzak dur, çünkü seni sevmek, beni senden uzaklatrd.
5 Onu

kendisine yaklatrmad ve getirtmedi. Sevginin bir özellii de, sevenin

sevgiliye kavumay istemesidir. Bu davran, sevgiyle çeliir. Sevenin

bir özellii, sevilen anszn geldiinde, baylmas, dümesi ve dehete

kaplmasdr. Burada seven sevdiine öyle der: ‘Benden uzak dur!
5

Halbuki Mecnun, dehete kaplmam ve kendinden geçmemitir. Bu

davranyla -bana göre- o ârifin Mecnun hakknda söyledii sözün

doruluu ortaya çkar ki, bu, uzak bir ihtimal deildir. Allah’n kullar

arasnda gizledikleri vardr. Buradan sevenler, sevgilinin zikrine ve ke-

lamna yönelirler. Kuran Allah’n kelamdr -ve o bir zikirdir. Dolaysyla

sevenler, hiçbir eyi Kuran okumaya yelemezler, çünkü onlar, Kran

okurken kendilerinden geçerler. Sanki konuan onlar deil Allah’tr! Bir

ayette ‘Onu komu edin, belki Allah’n kelamm duyar*25
denilir. Halbuki

okuyan peygamberdi. Kuran ehli, Allah’n ehli ve seçkinlerdir. Onlar,

seven âklardr.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevgilinin bir özellii de, sevdiinin sevdiklerine uymasdr. Bu,

ancak özel olarak Allah’ sevenlerin niteliklerinden birisi olabilir, çünkü

Allah, snrlanmaz ve belirlenmez. Allah el-Karib ismüde tecelli ettii

gibi cl-Baid isminde tecelli eder. Dolaysyla Allah, Karib-Baid’dir (Ya-

km-Uzak). Seven öyle der:

Sevgilinin yapt her i sevimlidir.

Sevenin (sevdii) fiil uzaklk ise, seven de sevgiliden uzakl sever,

çünkü sevgili onu istemitir. Bu esnada uzakl -kendisi için deil- sev-

diinin (onu) sevmesi nedeniyle ister. Baka bir ifadeyle uzakl ken-

dinden dolay deil, sevilen onun nitelii haline gelsin diye, sevgilisinin

onu sevmesi uruna sever. Sevgili sevenin nitelii olunca, seven artk

onunla ayakta durur. Bu durumda ise, uzaklkta kavuma gerçekleir ve

yaknda olduundan daha çok ulamtr sevgiliye. Çünkü yaknlkta

kendi niteliiyle bulunur, sevgilisinin niteliiyle deil! Çünkü bir ma-

halde bir nedenlinin (malul) iki illeti olamaz, böyle bir ey geçersizdir.

Öyleyse seven yaknl (sevgiliden dolay deil) kendisinden dolay



258 Fütûhât- Mekkiyye 8

sevdii gibi, uzakl sevgilisinin (onu istemesi) nedeniyle sever. Binae-

naleyh seven, uzakln sevilmesinde yaknl sevmesinden daha yetkin

bir sevgiye sahiptir. Bu anlamda u msralar söyledik:

Arzu güzellik ve parlaklk arasndadr

Güçlü adamlar ona direnebilir

Kalbi zayflar ondan acizdir

Nimet ve nazda kalbi (zayflam olan

)

Ayrlkla birlikte benim deimem

Vuslatta kucaklamamdan daha tatldr

Çünkü vuslatta ben nefsimin kuluyum

Ayrlkta ise Mevla’nn kulu!

Sevgiliyle meguliyet her bakmdan

Kendi halimle ilgilenmekten daha iyi gelir

Bu iirde sevgilinin tercih ettii eyleri tercih dile getirildii gibi

daha önce iaret ettiimiz hususlar da yer alr. ‘Sevilen sevenin özellii-

dir’ ifademize gelirsek, bu durum, ‘Onu sevince, duymas ve görmesi

olurum’ kutsi hadisinde belirtilir. Allah kendi gözünü kulun gözü ve

kula yaparak onun nitelii olduunu tespit etmitir. O halde seven,

uzakl sadece sevgili onu istedii için sever. te bu, uzaklktaki nihai

vuslattr.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, hizmeti yerine getirirken saygl davranp

davranmadndan korkmaktr. Gerçi bundan orta derecedeki ârif kor-

kar. Söz konusu kii, marifette tahkik derecesine ulamam, uur zev-

kinden baka zevk olmakszn onun farkna varmtr. Böyle biri seven-

dir. Seven ise, sevgilisinin bütün emirlerine itaat eder. in gerçei u-

dur: Emreden emredilenin ayn olduu gibi seven sevilenin ayndr.

Ancak zâhir, mazhann hakikatine göre zuhur eder. Mazharlar ile zahir-
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de türler ortaya çkar, hükümler ve isimler farkllar, itaatkâr ve günah-

kâr birbirinden ayrlr. O halde uur makamnda olup zuhur eden (için)

eyay yerli yerine yerletirmeyen kimse, hizmette saygyla çelien dav-

rann kendisinden ortaya çkmasndan korkar ve öyle der: ‘O vardr.’

Varlklarn tek hakikat olduunu düünenler de bu görütedir. Fakat

söz konusu kii, bunun nasl olduunu bilemez ve dolaysyla sürekli

edebe aykr hareket eder, çünkü o, bir zevk olmakszn bunu elde et-

mitir. nsanlarn bedenlerini yönetenin tek bir ruh olup Zeyd’in ruhu

ile Amr’n ruhunun ayn olduunu ileri sürenlerin görüü budur Bu

konuda baka pek çok yerde zikrettiimiz büyük bir hata vardr. Çünkü

böyle bir durum, Zeyd’in büdiin Amr’n bilmesini gerektirir, çünkü

her birinde bilen, onlarn ruhudur ve (bu iddiaya göre) o da tektir. Bir

ey, bir konuyu hem biliyor hem bilmiyor olamaz. Böylelikle seven, ha-

ta ve yanlgyla kendisinden az bir hürmetsizlik çktnda, gerçekleen

bu hataya kar belirttiimiz gerekçeye dayanmaktan korkar. Bu du-

rumda -üzerinde gözüken- dikkatsizlie düer. Sevgi ise, sevilene hür-

mette diretir. Seven -sevginin fazlal nedeniyle- naz halindeyse ve

kendisini sevilenin ayn görüyorsa, ‘ben sevdiimim, sevdiim bendir’

diyecektir. Sevenin korkmasnn nedeni budur.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de Rabbi hakknda kendinden meydana gelen

çok eyi azmsamasdr. Buna karn sevgilisinden meydana gelen az e-

yi çok sayar. Böylece o, seven olmas bakmndan, kendinde gördüü

krklk, horluk ve sevginin sevenlerde etkisi olan hayreti ayrr. Buna

kar sevilenin büyüklüünü, hametini, üstünlüünü, önderliini ve a-

rtcln görür. Sahip olduu her eyi verse bile, verdiinin verdiine

göre pek az olduunu düünür. Sevgilisinin hakk, ona göre, kendi

hakkndan büyüktür. Daha dorusu, kendi adna bir hale görmez. Bu-

nunla birlikte seven gerçekte nefsinin hakk için çalr. te, muhabbe-

tin gerei budur.

Bir hükümdarn yas adl çok sevdii bir kölesi varm. Bir gün bir

arkada hükümdarn huzuruna girmi, kölenin ayaklarnn hükümdarn

r _ n ' t 1 J A t A
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kucanda olduunu, hükümdarn ise onlar ovduunu görmü. a-
rnca Iyas öyle demi: ‘Ne oluyor? Bunlar yas’n ayaklar deil, hü-

kümdarn kalbi! Onlar kucana koymu ve ovuyor.’ te bu, ‘seven

kendisi için çalr5 derken kastettiimizdir. Çünkü bu davranta -

sevenin sadece bu fiille ulaabilecei- bir haz vardr. Gerçekte sevgili,

kendisinden elde ettii hazz ona ihsan etmi olmakla, sevene ihsan

eder. Seven, sevgiliden gelen her eyin çok olduunu görür, çünkü o,

efendinin köleye ihsandr. Sevenin sevgili için yapt her ey -ki onu

memnun etmek üzere can vermek de olabilir- mutlaka azdr, çünkü

böyle bir davran, kölenin cömert Efendisine itaatidir.
‘

Allah’ hakkyla

takdir edemediler.’
426 Öyleyse sevilen hiçbir eye muhtaç deildir ve bu

nedenle verdii az, çoktur. Seven ise, muhtaçtr ve (verdii) çok, azdr.

Sofilere göre, bu nitelik sevenin nitelii olsa bile, buradaki seven, bilgisi

az ve sevgisi çok olan biridir. Söz konusu kii, kör bir ekilde sevendir.

Çünkü bir yaratlmn sahip olaca bir ey yoktur ki, seven onu kü-

çümsesin veya fazla görsün! Seven Allah ise, kulunun az yaptn çok

görür. Bu durum ‘Gücünüz ölçüsünde Allah’tan korkun™ 7 ve
‘

Allah inam

güç yetirebildii eyle yükümlü tutar™* ayetlerinde dile getirilmitir. Al-

lah’n sevdii kullar hakknda çou azmsamasna gelirsek, Allah’n

nezdinde varla girmesi mümkün olmayacak nihayetsiz eyler bulunur.

Varla giren her ey sonludur. Sonlu, sonsuz ile kyaslandnda az

veya çok olsa bile- bir hiçtir. Burada uzun sürecek açklamalar olabilir,

fakat biz ksa tuttuk!

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özelii de, sevgilisine itaatle balanmak, ona kar gel-

mekten uzaklamaktr. air öyle der:

Sevdiini söylüyorsun da laha asisin

Böyle bir sevgi inlkânsz

Sevgin dürüst olsayd, itaatkâr olurdun

Seven sevdiine itaatkârdr
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Seven köle ve kuldur. Kul ise, Efendinin emirlerinin snrnda du-

ran, emirlerine ve yasaklarna kar gelmekten saknan kiidir. Efendi

onu yasaklad bir yerde görmez veya kendisine emrettii bir yerde

onu aramaz. Kul, O’nun önünde hazrdr. Efendi bir ey emrederse, se-

ven, Efendisi onu kullanp kendisine emir verdii için bunu bir ihsan

sayar. Çünkü böyle bir emir. Efendinin kuluna ve kölesine ilgisini gös-

terir. Köle ilgilendii ite Efendisini görmekten ve müahededen mah-

rum kalrsa. Efendisinin emirlerinde ve O’nun izniyle tasarrufta bulun-

mas nedeniyle haz alr ve nimedenir. Seven Allah ise, sevilenin ona

verdii emir, dua ve kendisini ilgilendiren ve sevdii ileri arzulamaktr.

Kul baz eyleri naho bulur. Allah’a yasaklama kipinde dua ederek

‘Kalplerimizi saptrma’*
29

,
‘bize yük yükleme*30

, ‘tayamayacamz eyi bi-

ze yükleme’**' gibi ifadeler kullanr. Bu, yasaklama tarzndaki bir dilektir.

Böylece efendisine kar olumlu ve olumsuz emir gerçeklemitir. Hak-

kn sevdii kuluna olumlu karlk vermesi ise, kulun Efendinin emirle-

rine itaatine ve O’na itaatsizlikten saknmasna benzer.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir nitelii de, bütünüyle kendinden çkmaktr. Bilmelisin

ki, bir ahs yaratklarn çoundan farkllatran nefsi, onun iradesidir.

radesini sevgilisinin iradesi nedeniyle terk eden insan,, bütünüyle nef-

sinden çkm saylr. Dolaysyla onun tasarrufu yoktur. Sevgilisi ona

bir eyi emreder ve bu seven sevgilisinin ondan (yerine getirmesini) is-

tedii veya vasta olmasn istedii eyi örenirse, onu kabul ermek üze-

re koar veya hazrlanr. Görür ki bu hazrlanma ve koma da (ondan

deil), kendisinde egemen olan sevginin otoritesinden imi! Sevilen de,

kendisinden istedii veya vasta olmasn istedii bir ie kar sevende

direnç gösterecek bir irade görmez. Çünkü seven, sevgili uruna bütü-

nüyle kendinden çkmtr. Artk onun sahip olduu bir iradesi yoktur.

Fakat nefsi vardr ve sevgiliye kavumak istemektedir. Böyle olmayan

ise, iradesiz donuk mesabesindedir. Onun tek hazz, sevgilisinin kendi-

sinden gördüü kabulden haz almayla ilgili olan hazzdr. Seven Allah

olunca, bu özellik öyle ortaya çkar: Allah Musa Peygambere öyle
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vahyetti: ‘Eyay -yani dünya ve ahireti- senin için yarattm.’ Çünkü in-

san amaçlanan varlktr. Sevenlerin önderi ise Hz. Peygamberdir. Hep-

si, yan felekler ve içerdikleri eyler, yldzlar ve hareketlerinde bulunan

eyler, bu beeri yaratla amadedir. Bu durum diinya hayatndadr.

Ahirette ise, gözün görmedii, kulan duymad ve kimsenin aklna

gelmeyen eyler insana sunulur. En sonunda gerçekleecek büyük ziya-

retteki ilahi tecelli de buna dahildir. te bu, sevilenin kendisine muhtaç

olabilecei bütün hususlarda sevenin kendisinden bütünüyle çkmasnn
anlamdr. Sevilenin muhtaç olmad ya da ona dönen bir hazzm ve

sevincin bulunmad hususlar ise bu konuya girmez.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, ölümü karlnda diyet istememektir. Da-

ha önce seveni ‘öldürülmü’ olmakla niteledik. Sevenin ölümü ehitlik-

tir. Öyleyse onun ölümü, hayatdr. Dirinin ise diyeti olmaz. Sadece

ölmü maktulun diyeti olabilir ve diyet onun için gerekir. Seven Allah

olunca (bu özellik), kulun sevilen ve iradesi etkin olmas eklinde teza-

hür eder. Bu esnada sevenin sevilenin iradesiyle çelien bir iradesi yok-

nr. Öldürülen kimse, iradesizdir. Sevgilinin iradesine göre yaayan in-

sann ise iradesi yoktur. radesi var ise diyeti yoktur. Çünkü yaayan in-

sann diyeti yoktur ve zatî hayat ona aittir. Burada söz konusu olan,

farz ibadetlerin neticesindeki sevgidir. Kul bunlar yerine getirdiinde,

Allah kendisini sever. Nafile ibadetlerde Allah ‘kulun görmesi ve duy-

mas’ olurken farzlarda kul ‘Hakkn görmesi ve duymas olur.’ Bu ne-

denle âlem sabit olmutur. Çünkü Allah âleme bu kulun gözüyle bakar.
A

Dolaysyla âlemi ancak bir iliki nedeniyle yok eder. Aleme kendi gö-

züyle bakm olsayd, hiç kukusuz âlem, O’nun yüzünün tecellileriyle

yanard. Bu nedenle Hak âleme ‘sureti üzerinde yaratlm 5

kâmil insa-

nn gözüyle bakmtr. Kamil insan, âlem ile yakc tecelliler arasndaki

perdedir.
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OTURAK VE TECELLGAH

Sevilenin bir özellii de (beerî) doann kaçnd zarara kar sa-

brdr. Seven, sevgilisi (bedenin ve doann) yönetimiyle kendisini yü-

kümlü tuttuunda belaya sabreder. nsan, doann ve nurun bir topla-

mdr. Doa kendisini talep ederken nur da onu talep eder. Nurun giz-

lenmesi ve kendisine gereken eylerin çounu terk etmesi gerekir. nsa-

nn hakikati ise, doasnn talep ettii yararlar nedeniyle, nuru ister. te
Allah nura -ki ruhtur- hakkn insana ödemesini emretti. Bu durum,

Hz. Peygamber tarafndan ‘en çok iyilik kime yaplr?’ diye soruldu-

unda üç kez ‘anne’ diye cevap verdii hadisinde dile getirilir. Dördün-

cüde ‘sonra babana’ demi, böylelikle annenin iyilii babann iyiliine

dönmütür. Doa bir annedir. Bu durum Peygamberin ‘Nefsinin senin

üzerinde hakk vardr1

-ki hayvan nefstir- ‘gözünün senin üzerinde hak-

k vardr’ hadisinde dile getirilir. Bütün bunlar, insann doas olan an-

nenin haklarndandr. Babas ise, ilahi ruhtur ki, o da nurdur. nsan nu-

ranilii yönünden sevdiklerinden pek çok eyi terk ederse, zarara ura-

m diye nitelenir ve bu durumda insana sabretmesi emredilir. te bu

‘skntya sabreder
1

sözünün anlamdr. nsann hakikati bundan nefret

ediyor olsa bile, Allah’n enirine uymak zorunludur.

Sabr karsnda Allah kendisine 'Sabret senin sabrn Allah iledir™

der. Çünkü Allah es-Sabur ismiyle isimlenmitir. Adeta Allah kendisine

öyle der: ‘Ben -anma yemin olsun ki- kendimi eziyet gören diye nite-

ledim. Ben bana eziyet edeni balarm, sabrederim ve bu nedenle es-

Sabur (sabreden) diye isimlendim. Bana emir verilemez ve ben snr-

lanmam. Buna ramen kendimi yaratklarmn sevdikleri eylerin (bana

verdii skntnn) altna soktum. Bana yaraan eyleri -yaratklarm

tercih ederek ve onlara merhamet ederek- kendilerine yakan eyler ne-

deniyle terkettim. Sen skntya sabra benden daha layksn. Yani ben-

den kaynaklanan ve -anmn gerektirmedii bir özellikle beni niteledik-

lerinde- yaratklarn bana verdii eziyete kar sabreden olmam nedeniy-

le, sabrla senin nitelenmen daha yerindedir.’ te, bu teceUigahta Al-

lah’n sevilen olmasnn anlam budur. Kulun sabrl olmas ise sevgili-

sinin onu doal bedeni idareyle yükümlü tuttuunda söz konusudur.

Sevilen yaratlm, seven Hak olduunda yükümlülük, kulun Bfendi-
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sinden talep ettii eyle gerçekleir. Kul istedii eyin, Efendisinin de

sevdii kulun yararlarn yönetmek olduunu bilir. Fakat bunlar, kulun

gayesine ve arzularna uygun olmaldr. Bu durumda Hak onun için b
talebi yerine getirir. te bu, sevilenin kendisiyle nitelendii özelliin

anlamdr.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, kalbinin hayrette olmasdr. Kalbn (dei-

mek anlamndaki) bu ad almasnn nedeni, tasarruflarnn çokluu ve

sürekli bakalamasdr. Bu nedenle kalbin (kendisiyle yöneldii) yüzleri

ve yönelimleri artar, Hayretteki kiinin özellii de budur. Bilhassa Hak,

kendisine yöneldii her yüzde, tasarruf ettii her ite ona zuhur eder.

Çünkü o, her yüzde sevdii Hakka bakar. ‘Her gün bir itedir
*33 Kutsi

hadiste Allah ‘yaptm hiçbir ite tereddüt etmedim’ der. Bir iteki

yönlerin çokluu, -hepsi sevgilinin beendii i olsa bile- hangisini

yapmak gerektii hakknda bir tereddüde yol açar. Kendimiz en çok

beenileni bilmesek bile, Allah bizden en çok raz olaca davran bi-

lir. Biz nafile ve farz ibadeder arasnda Hakk en çok raz edecek fiili bi-

lir ve öyle deriz: ‘Farzlar Allah’ daha çok raz eder.’ Fakat keffaret gibi

serbest braklan bir hüküm farzlarda söz konusu olduunda, Hakk ra-

z edecek fiil, yeni bir tarifle bilinebilir. Nafile ibadetlerde Hakk raz

edecek ibadet de, Allah'n belirlemesiyle bilinebilir. Nafile ibadeder

çoktur ve bir ksm bir yönden Hakk raz ederken, bir ksm bir yön-

den daha çok raz eder. Öyleyse yeni bir tarif zorunludur. Böyle bir du-

rumda sevenin kalbi ‘heyman’ özelliine sahiptir, yani halden hale gir-

dii yönlerde hayrete düer.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, beraber olduu her eye kar sevileni ter-

cihtir. Bütün âlem ve onun her bir parças, insan için bir emanettir ve



Yüz On Beinci Ksm 265

insana emaneti sahibine vermek emredilmitir. Onun emanetleri ise,

pek çoktur ve sahiplerine verilmesinin belli bir vakti vardr. Her vakitte

insana ait bir emanet vardr. Bunlarn bir ksmna Ebu Talib el-Mekki

‘Felek insann nefesleriyle akar, hatta her nefes alp verenin nefesiyle

akar’ derken iaret etmitir. Kastedilen, bilhassa insandr, çünkü onun

intikaliyle yönetim (ahirete) geçer ve insan her nerede bulunursa kendi-

sini takip eder. Dolaysyla âlem, bu sebeple insana elik eder. Sonra,

insan âlemdeki emanetlere muhtaçtr, çünkü Allah adamlarndan seven-

ârifler, kendilerini Allah’n emrettii eyle megul ermilerdir. Öyleyse

onlar, severek ve hayrete düerek, Allah’a bakarlar. Allah ise sevgisiyle

onlar kuatm, uzaklk ve yaknln arasnda hayrete düürmütür.

Buradan onlar, beraber olduklar her eye kar ‘Allah’ tercih edenler’

diye nitelenmilerdir. Çünkü onlarla birlikte olan, gerçekte Allah'tr. Bu

durum ‘

Her nerede olursanz, O sizinle beraberdir ayetinde dile getiri-

lir. Allah âlemdeki herkese -elindeki emanet nedeniyle- elik eder. Bu

nedenle insan Allah’a olan sevgisi nedeniyle O’nun mertebesini beraber

olduu her eye tercih eder. Sehl’e ‘Besin nedir?’ diye sorulmu, o da

‘Allah’tr’ diye cevap vermi. ‘Biz hayatn kendisiyle ayakta durduu eyi

kastediyoruz’ dediklerinde, yine ‘Allah’tr’ demi, çünkü sadece Allah’

görüyordu. Israrla ‘Biz bedenin canl kalmasn salayan eyi soruyoruz’

dediklerinde ise Sehl, söylediini anlamadklarm görünce baka bir ce-

vaba dönerek öyle demi: ‘Bu diyar yapanna brak! Dilerse harap

eder, dilerse imar eder.’ Baka bir sözünde öyle der: ‘nsan latifesinin

özellii, bedene elik etmek deildir. O, sevgilinin kendisini yükümlü

tuttuu ile ilgilenmelidir. Onun hayat ve varl budur. Sevgili hangi

evde onu yerletirirse, oraya yerleir.’ Bizim de kabul ettiimiz ve kefin

verisi olan hükme göre, doal yaratltan soyutlanmann olamayacan

söylediinde durum, böyledir. Doadan soyutlanlabileceini ve (beden

ile ruh arasndaki) ilikinin kesilebileceini ileri sürerse, beraber olduu

herkese kar Allah’ yeleyenlerdendir.

Seven Allah ise bu özellik öyle tecelli eder: Allah, sevgilisi olmas

yönünden insan bütün âleme yeler ve ona kâmil sûreti verir. Halbuki

bu süreri âlemdeki snflardan herhangi birine vermemitir. Allah’ tes-

pih eder ve O’na itaat ederse, Allah’ beraber olduu her eye tercih et-

mi demektir. Allah öyle der:
‘

Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife ya-

ratacan dediinde...
’435

Allah ona bütün ilahi isimleri vermi, insan Al-
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lah’a ait her ilahi isim ile O’nu tespih etmitir. Söz konusu isimlerin

olula ilgisi vardr. nsan bu isimle Allah’ yüceltmi ve tazim etmitir.

Yoksa ilerin deerini bilmeyenlerin ileri sürdüü gibi, ‘kap kacak’ is-

miyle övmemitir. Bu nedenle melekler
'

Senin övgünü tespih eder ve seni

takdis ederiz
** demilerdir. Allah sadece kendi isimleriyle tespih ve tak-

dis edilir. Allah meleklere âlemde meleklerin kendisiyle Hakk tenzih ve

takdis etmedikleri isimleri olduunu bildirmi ve bu isimleri Adem’e

öretmitir. Allah, haklarnda meleklerin bilgisi olmad yamuklarn-

dan dilediklerini oraya topladnda. Meleklere, ‘unlarn isimlerini bana

bildirin
5437 demi, Melekler ise

‘
bizin bilgimiz yoktur™* demiler, Allah

Adem’e:
‘Onlarn isimlerini anlat, demitir. Adem onlarn isimlerini onlara

anlatnca”
3*
Melekler de, ‘haklarnda bir bilgilerinin olmad’ Allah’n

isimleri olduunu örenmilerdir. Söz konusu isimler vastasyla kendi-

lerini yaratt kimseler, Allah’ tespih eder. Âdem, o isimleri örenmi
ve onlarla Allah’ tespih etmitir. Nitekim Âdem kendisine Ev’i (Kâbe)

tavaf ettiren meleklere öyle der: ‘Siz (tavafta) ne diyordunuz?’ Melek-

ler Tavafta senden önce ‘Subhanallah, elhamdü lillah vela ilahe illallah’

diyorduk demiler. Âdem ise, ‘ben sizin söylediklerinize ‘La havle ve la

kuvvete illa billah’ ifadesini ekleyeceim’ demitir. Allah, bu ifadeyi

Ar’n altndaki bir hâzineden Âdem’e vermitir. Melekler ise onu bil-

miyordu. Müfessir ‘kap kacak’ derken küçük ve büyük eylere yönelen

ilah ismi kastediyorsa, hakldr. Çünkü küçük olan küçültulüünde bü-

yüün kendisiyle Haklc tespih edemedii bir isimle Hakk tespih eder.

Bu durumda ‘kap kacak’ lafzn kastetmitir ki, böyle bir ey anlamsz-

dr. Çünkü bu, buradan türetilen terimle ilgilidir. Çünkü onun her bir

dilde çeitli harflerden oluan ve dier isme benzemeyen bir ad vardr.

Burada amaç, faydanm kendisiyle gerçekletii eydir. Böylelikle Âdem,

meleklerin övünürken söyledikleri Hakk tespih ve takdis ettikleri sözle-

rine karlk verebilir. Allah onlara iddia ettikleri yönden Âdem’in üs-

tünlüünü göstermitir. te bizim zikrettiimiz budur, baka bir ey

deil! Yaratklar içersinde melekten daha ereflisi yoktur. Bununla bir-

likte insan- kâmil isimlerin bilgisiyle ondan üstündür. Öyleyse o, bu

mertebededir ve bu makam daha üstündür. te Hakkn insan tercih

etmesinin anlam budur.
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OTURAK VE TECELLtGAH

Seven ispat halinde mahv (silinme) özelliiyle nitelenmitir. spat,

sevenin yükümlülük konularnda ve (sözgelii) namazdaki fiilî ibadetle-

rinde ortaya çkmtr. Bu balamda Allah, namaz kulu ile arasnda bö-

lerek, kulunu var saymtr (ispat). Bu ispattaki mahv yönüne gelirsek,

Allah ‘Sizi ve amellerinizi Allah yaratt
*40 buyurur. Baka bir ayette ‘bu i-

te senin yapacan bir ey yoktur’44 ' buyrulur. Bir baka ayette de
‘

ta-

mamen Allah'a aittir
’442

buyrulur. Bir dier ayette ise
‘

Sen atmadn, att-

nda, fakat Allah att
’443 buyrulur. Baka bir ayette ise ‘Sizi halife yapt

eylerden infak ediniz
1444

buyrulur. Bu ayet, Allah’n kitabnda ‘ispattaki

mahv’ gayet güzel açklayan bir ifadedir. Öyleyse sevenin Hakkn im-

kân verdii ite tasarrufu olabilir. Artk sevgisi onu hayrete düürmü,

imdi hakknda irade edilenden baka bir eyi irade etmektedir. Gerçek-

te ise, ancak bu olabilir. nsandan gerçekleen her i, Allah tarafndan

yaratlmtr ve insan fiilde araçtr, fail deildir. Öyleyse insan, ilerin

üzerinde gerçekletii bir yerdir. Bu ise ‘ispattaki mahvdr.’ Seven Allah

olunca, ‘ispattaki mahv5

kulun fiili üzerinde gerçekleebilir. ‘Hakkn

mahv (kulun fiilinde gizlenmesi)’ bu demektir. Akl ve kef. Hakkn

varln bildirirken kulun ve âlemin varl yoktur. Bu ise Hakkn ispa-

tdr. Öyleyse bu, ehadet âleminde mahv iken müahede mertebesinde

ispattr.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, kendisini Hakkn iradesine teslim etmesi-

dir. Sevgi, sebepleri görmek ile arasna girdiinde seven sadece Sevgili-

nin mertebesine bakar. Bu durumda ise âlemin (içindeki tikellerin)

kendisinden ne istediini bilemez. Halbuki âlemin ondan istedii hakla-

r (emanet olarak) yerine getirmesi gerekir. Nitekim Hz. Peygamber

‘Zevr’iniri (ziyaret) da üzerinde hakk vardr5

der. Burada bütün âlemin

dahil olabilecei bir kelime kullanmtr ki, ziyaret demektir. Böyle bir

kelime kullanmak, Peygamberin ‘cevamiü’l-kelim’ özelliini gösterir.



208 Fütûhât- Mekkiyye 8

Seven, kendini Sevgilinin iradesine brakr. Bu durumda ise, Sevgilisi-

nin onunla ilgili iradesi yönünden, kendisini diledii yerde kullanmas

itibaryla âlemin kendi üzerindeki haklarn örenir. Hak, hikmet sahi-

bidir, dolaysyla onu ancak özel bir Fiilde harekete geçirir. Baka bir

ifadeyle Hak, seveni o vakitte âlemdekilerin kendisinden istedikleri özel

hakk yerine getirmek üzere görevlendirir. Böylelikle seven, âlemi Al-

lah’tan örenir. Bu durum Ebu Bekir’in söyledii ‘Gördüüm her ey-

den önce Allah’ gördüm’ sözünde dile getirilir. Ebu Bekir âlemi görür-

ken Allah’ görmütü.

Seven Allah olduunda bu özellik öyle ortaya çkar: Gerçekte

Hakkn zat, hareketi kabul etmez. Halbuki Allah âlemdeki eylerin

nefsleri için; onlarn bekalar, yararlar ve amaçlarnn gerçeklemesine

bal olan ilerde muhtaçl yaratt. Böylelikle Hak, sanki kendisini

kendisinden ve O’nun vastasyla istedikleri eylere kendisini teslim et-

mitir. Bu nedenle vakti gelmemi bir konuda kendisinden dilekte bu-

lunduklarnda Hak onlara ‘Sizin için boaltacaz’*45 der. Bütün durum-

larda fail, Allah’tr. Zat ise, eserlerin zuhur edecei bir yer deüdir. Bi-

naenaleyh hak için teslim olmak -kendisi için deil- âlemin muhtaç ol-

duu eylere hazr olmak eklinde gerçeklemitir. Allah’n yaratt her

eyin bir tespihi vardr ve o tespih söz konusu varln gdasdr. Bu ne-

denle Allah ‘Her ey O’nun hamdini tespih eder’ buyurdu. Fütüvvet

makamnda bu hususu belirtmitik.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de niteliklerinin iç içe girmesidir (tedahül). Se-

ven sevgiliyle birlemek ve onun iradesine uymak ister. Sevilen, bazen

birlemeyle çelien eyleri isteyebilir. Bu durumda sevenin nitelikleri iç

içe girer.

Seven Allah olduunda bu özellik öyle gerçekleir: Allah, cl-Ahir

olduu yönden el-Evvel’dir. Böylece Ahir olmas Evvel olmasna gir-

mi, Evvel olmas Ahir olmasna girmitir. Gerçekte O’nun kendisinden

bakas yoktur. Allah’n ilk oluu O’nun ayn iken son olmas kuludur ki

O’nun sevgilisidir. Bu durumda O’nun nitelikleri, sevdiinin nitelikle-
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riyle iç içe girmitir. ‘Kul’ dersen, saf olarak kul diye bir ey yoktur.

‘Efendi’ dersen, saf bir halde efendi yoktur. Her iki durumda da doru

söylersin. te bu, iç içe girmenin sonucudur.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de sevgilisi karsnda nefesinin olmaydr.

Baka bir ifadeyle, sevgilisi karsnda rahat edemez, çünkü her nefes

sevgilisini gözetir, sevdii eylerin nerede olduunu aratrr ve onlar

yerine getirmeye çalr. Dolaysyla sürekli sevdiini raz edecek husus-

larda gayret göstermekle ilgilenir. Sevgilinin raz olaca ey ise biline-

mez ve bu nedenle seven rahat deildir. te ‘sevenin nefesi yoktur’ bu

demektir. Yani, güçlüü ve sknty izale edecek teneffüsle rahatlaya-

maz. Sevgisinde dürüst sevenin özellii budur.

Seven Allah ise bu durum ‘O her gün bir itedir™ ayetinde dile geti-

rilir. O, sadece kullarnn hakknda tasarrufta bulunabilir. Allah kullar-

nn arasndan sevdiklerini amaçlar ve dierleri bundan dolayl yararla-

nr. Baka bir ifadeyle onlar, Allah’n seçtiklerinin sofralarnn artklarn

yerler. Allah dünyada ve ahirette onlarn yararlaryla ilgilenir. u var ki

Allah, bo i yapmakla nitelenemez. Allah öyle der: ‘Gökleri, yeri ve

arasndakileri alt günde yarattk. Bize bir yorgunluk dokunmad.’
447 Baka

bir ayette- ise ‘lk yaratma ile yorulu mu verdik? Dorusu onlar yeni yarat-

l hakknda üphe içindedirler
*48

buyurur. Allah, her nefeste kullar hak-

knda yeni bir yaratma içindedir. Bu durum ‘O her gün bir itedir
7449

aye-

tinde dile getirilir. Mutlular hakknda ise ‘Orada onlara güçlük dokun-

mamtr,4Sn
der. Bununla birlikte onlar, kendileri hakknda deil, Allah

hakknda tasarrufta bulunur. Sonra, bu dunm onlara döner. Onlar ise,

kendilerine dönmü olduu için, onu .amaçlamazlar.- Aksine hakikatler

bunu verir. Bu nedenle seven sevgilisi karsnda rahat olmamak özelli-

iyle nitelenir.
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OTURAK VE TECELLÎGAH

Sevgilinin bir özellii de, bütününü sevgilisine adamasdr. O bir

toplamdr. Toplanml sayesinde ise, onun d varl ortaya çkar.

O’nn (bu toplam oluturan) tekleri (parçalar) Allah’a aittir, çünkü

teklik, Allah’a aittir. Toplam ise, bu teklerden baka bir ey deildir.

Öyleyse bütünü Allah’a aittir. Toplam oluturan her bir, bir ile çarpl-

dnda, bundan çkacak sonuç, Hakkn birliidir. te bu, ‘onun bütü-

nü sevgilisine aittir’ sözünün anlamdr. Seven, toplamn biridir, çünkü

toplamn da bir birlii vardr ki toplam, bu birlik sayesinde dta var

olur.

Seven Allah ise bu özellik öyle ortaya çkar: Mutlak birliine ra-

men Allah için ‘tüm’ ilahi isimler demektir. Bu isimler, doksan dokuz

tanedir. Böylelikle isimlerde birçokluk ortaya çkmtr ve bu sayede

(Allah hakknda) ‘tüm (kül)’ ismi geçerli olmutur. Bu tümün bireyleri

ise tek bana her bir isimdir. Söz konusu isim kuldan tek bir hakikat is-

ter. Onun otoritesi ise bu hakikatte ortaya çkar. simler, ancak bir ola-

bilir. Öyleyse biri bir ile çarparsan, dta ‘kulun birlii’ ortaya çkar. O
ise, sevilendir. Hepsi Allah’a aittir, çünkü bütün isimlerin hükümleri,

aklda ortaya çkar. simler ise Allah’a aittir. O halde hepsi, Allah nez-

dinde sevilen kula aittir. Bu yönüyle ilahi mertebedeki her ey, sevilen

kula aittir. Çünkü Allah özü gerei ‘âlemlerden müstanidir.’ Binaena-

leyh Allah, çokluktan ve kendisine delil olunmasndan münezzehtir.

OTURAK VE TECELLÎGAH

Sevenin bir özellii de, sevgilisi uruna kendini knamasdr. Seven

sevgilisinin üzerindeki haklar yerine getirmekten kendini aciz görür.

Ru haklan sevgi zorunlu yapmtr ve sevgilisinin neleri sevdiini tam

bilemedii için bildii ölçüde davranmak üzere gayret harcar. Sonra

kendine öyle der: Sevginde dürüst olsaydn, sevdii her eyi sana gös-

terirdi, çiükü sen, yükümlülük diyarndasn. Buras snrl bir yerdir ve

sevgilinin orada sevdii eyler bellidir. Ahiret ise, öyle deildir. Orada
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serbestsin ve oradaki her ey, sevgilinin sevdikleridir. Dolaysyla orada

knama yoktur! Sevenin sevgilisi karsnda kendini dünya hayatnda

knamasnn nedeni budur.

Seven Allah olduunda bu özellik öyle tezahür eder: Allah, kendi-

sini mümin kulunu sevmek nedeniyle, onun (cann alrken) ‘tereddüt*

etmeyle nitelemitir. Çünkü sevgi, sevilenin beenmeyecei ii yapma-

may gerektirir. Sevilen ölümü naho görürken Hak -kendisini sevdii

için- kulun (ölümünün) gecikmesini istemez. te Hak için (sevdii

hakknda kendini) knamann anlam budur. Halbuki üahi ilimde takdir

edildii üzere, insann ölümü kaçnlmazdr. Fakat kul, Allah’a kavu-

mada elde edecei yarar bilmez. Sevenler ise böyle deildir, çünkü on-

lar -dinlenmek üzere deil- Sevgiliye kavumak amacyla ölümü sever-

ler. Sevenlerin bir ksmnda hakim olan duygu, Sevgüiyi raz etmektir.

Bunun ise snrlamann varl ve raz olunan iler ile kzlan ilerin ay-

rmas esnasnda, sevilenin sevgisinin kadrinin bilinecei bir halde ger-

çekleeceini görür. Bu durumda Sevgüiyi raz etmek ancak yükümlü-

lük ve teklif diyarnda gerçekleebilir. Ahirette ise snrlama yoktur. Bu

nedenle (bütün ilerde) eitlik gerçekleir, sevenin eylemlerinde (sevgi-

sinin) kadrinin farkllamasn (gösteren durum) ortadan kalkar. Aym
hal Sevenden ise kalkmaz. Bu nedenle sevenlerin bir ksm, ölümü kerih

görür. Bu durum, onlarn sevgilerindeki dürüstlüklerinden kaynaklanr.

Seven Allah ise bu özellik öyle tecelli eder: Allah, bütün varlklar

üzerinde ölüm hükmünü vermitir. Bu özel gurubun amac ise -ki onlar

temyizi ister- kendilerinden snrlamann kalkmamasdr. Böylelikle -

dier gruplara kar- Efendilerinin sevgisinin deerini örenmek ister-

ler. Gerçeklemesi takdir edilen bir i mutlaka gerçekleir. Bu ölçü, Hak

için knama diye isimlendirilen eydir. Allah Teala ‘dilediini yapardr*5 '

Hatta O, özellikle onu ayrr ve seçer. ‘Dileseydi
’152 ayetinden de bu anla-

lr. Bu ve benzeri ifadeler, -irade veya bilgi deil, çünkü hüküm onlara

aittir- knamay gerektirir.

Öyleyse ifade etiimiz hususu iyice düün! Bütün bunlar, ilahi sr-

lardr. Arkadalarmz -deerlerinin büyüklüünü görünce- onlara kar

koruyucu davranmlardr. onlarn dedii gibidir. Burada bizim orta-

ya koyduklarmz, Allah’a dair bilgide sahip olduumuza göre kabuk



272 Fütûhât- Mekkiyye 8

gibidir. Bu srlar izhara teebbüsümüzün nedeni bu olduu gibi onu

açklamada kullarn yarar vardr.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevilen ‘dehette haz alan’ diye nitelenir. Bunun nedeni, sevgilinin

kendisine anszn çka gelmesidir. Bu hal, hücum diye ifade edilir. Bu

kitapta bununla ilgili bir bölüm gelecektir. Hak kullarnn kalplerini

kendisine davet ederek, onlar için meru-ulatnc bir yol belirlemi, de-

lilleriyle onlara tannmtr. Onlar da Allah’ bilmitir. Allah nimederiy-

le onlara kendisini sevdirmi, onlar da Allah’ sevmitir. Huzuruna gir-

diklerinde -bir vaaüeme olmakszn- kendilerine tecelli ettiinde, huzu-

runa girme halinde olduklarn bilemezler. Böylelikle anszn tecelli

kendilerine gelir ve sahip olduklar alamet vastasyla da tecelliyi tanr-

lar. Tecellinin anszn geliiyle dehete kaplr ve nefslerindeki alamet

vastasyla O’nun sevgilileri ve (ulamak istedikleri) amaçlar olduunu

örenerek haz alrlar. Onlarn dehetteki hazlar budur.

Seven Allah ise, bu durum öyle gerçekleir: Allah kendisini dileme

(ihtiyar) özelliiyle niteler. Allah her eye kadirdir ve bir ey dilerse,

yapar, O’nu zorlayacak hiçbir ey yoktur. Allah sözünde ve hakknda

verdii hükümde doru sözlüdür. Bununla birlikte, cezalandrandr. Al-

lah, ileri hikmete göre düzenler. Hükmünü geri çevirecek kimse yok-

tur. Allah, her halde o hale ygun ve mertebeleri bilen hikmet sahibinin

davrand gibi davranr. Bu balamda dilek sahiplerinin dilekleri ken-

disine gelir ve bu istek, kendisine olumlu karlk vermenin vaktiyle

uyumaz. Daha önce Hakk bir zorlayan olmadn belirtmitik. Böyle

bir dilek esnasnda ise, beklemek zorunludur, çünkü ona olumlu karlk

vermek, hikmetin tertibiyle çeliir. te bu kadarlk bir durum (Allah

hakknda) ‘dehet5

diye isimlendirilir. Hakkn ondan haz almasna gelir-

sek, bu esnada dilekte bulunan kii, sevinir. Allah kulunun dilekte bu-

lunmasn ve -bir rivayette geçtii üzere- dua etmesini sever. Bir riva-

yette, Allah’n sevdii ve sevmedii iki .ahsn ihtiyaçlarn dile getirdik-

leri zikredilir. Allah bir melee sevmedii kulunun ihtiyacm hemen

karlamay vahyeder. Böylece sevmedii kulunun dileiyle megul ol-
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mak ve sesini duymak istemez. (Dier kulu hakknda ise) melee öyle

der: ‘Palann ihtiyacn beklet! Çünkü ben onun sesini duymay ve di-

lemesini seviyorum, çünkü onu seviyorum.’ te bu kii, sevilmese de

ihtiyac karlanan, dieri ise sevilmesine ve ilgi görülmesine ramen ih-

tiyac karlanmayan kiidir. Allah, karlk vermeye gecikmesi esnasnda

sevdii kuluna bu srr gösterseydi, onun bu konudaki sevincini hiçbir

ey sdramazd. Öyleyse karlk vermeden geri durmak, dehete kap-

lann geri durmas gibidir. Bunun nedeni, Allah’ zorlayan birisinin ol-

mad konusundaki sözünün doruluudur. Hakkn haz almas ise ku-

lunun talep ettii eye ulamas ve onunla sevineceini bilmesidir. Öy-

leyse, Aziz ve Hakim Allah’ tenzih ederim!

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, kendilerini koruduktan sonra, snrlar a-

maktr. te bu, Bedir savana katlan sevenlerin bir özelliidir. Onlar,

kendilerini koruduktan sonra snrlarn aanlardr. Allah onlar hakknda

‘dilediinizi yapn, sizi baladm’ demitir. Genel içinde belirlenmemi

olanlara gelirsek, onlar, seçkinlerde belirlenmi kimselerdir. Hak, onla-

rn snflarn belirlemitir. Bu durum kutsi hadiste ‘Kulum bir günah

ilemi, bilir ki, günah balayan ve cezalandran bir Rabbi vardr5 ek-

linde dile getirilir, ikinci veya üçüncü kez ilediinde ise, Hak kendisine

‘dilediini yap, seni baladm’ der. Böylelikle kuluna mubah klar ve

onu dünyada snrlanmann dna çkartr. Allah taknl emretmeye-

ceine göre bu nitelikteki bir insan, Allah’a asi olmaz. Bunun yerine Al-

lah'n mubah kld ilerde tasarruf eder. Bu nitelikten önce ise, snr-

lananlardand. Böylelikle kendini koruduktan sonra snrlar amtr.
Bunu ona veren ise, yükümlü olmasn gerektiren aklnn varlyla bir-

likte, bilginin erefidir. Hal sahibi ise, böyle deildir, çünkü hal sahibi

‘kendisinden kalem kalkm’ deliyle ayn hükme sahiptir. Delinin lehin-

de veya aleyhinde bir ey yazlmaz. Bu kiinin ise, aleyhinde yazlmaz-

ken lehinde yazlr. Bilgiyle hal arasndaki fark budur! Bilgi ne kadar e-

reflidir! Sevenin bilgili olmas, hal sahibi olmasndan yetkindir. Dünya
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hayatnda hal eksiklik iken ahirctte tamlktr. Burada bilgi tamlk iken,

ahircttc tamlk ve mükemmelliktir.

Seven Alial olduunda bu özellik öyle ortaya çkar: Allah, kendi-

sini seven kullarnn onlar adna üzerine zorunlu kld eyleri O’ndan

talep etmediklerini bilir. Onlar, kendilerini koruduktan sonra snrlar

aarlar. Bunun üzerine Allah, kendilerine (onlar adna) zorunlu kld
ihsan onlara verir (yani ibadeder karlnda belirledii sevab). Bu ise

'snrlar korumasdr (belirledii ölçüde verir).’ Sonra onlara hesapsz

verir. Bu ise, ‘snrlar amas’ demekdr, çünkü bir iyiliin snn, on ka-

tndan yedi yüz katna kadardr. Snrlar amak ise ‘Güzel ameller ya-

panlar için daha güzeli, bir de fazlas vardr’45*
ayetinde dile getirilen ila-

vedir. Burada belirtilen ey snr korumak iken ilave ise snr amaktr.

'te bu bizim ikrammzdr.’ Dilersen ihsan et, dilersen hesapsz olarak

onu tut!

OTURAK VE TECELLGAH

Seven sevdiine kar ‘kskanç’ diye nitelenir. Bu durum, Allah’ se-

ven hakknda olabilecek en doru haldir. Bu makam, imam ibli’nin

makamyd ve onu buna gönlünde sevgilisinin büyüklüü ve kendi de-

erinin küçüklüü (hakkndaki inanç) sevk etmiti. Bu esnada ise, se-

venlerin nazyla bu yüce mertebeye kendisini layk görmemiti. Çünkü

sevenler, ilahi mertebede naz sahibidir. Bunun istisnas, gayret ve ks-

kançlk özelliiyle nitelenen sevenlerdir. Onlarn üzerinde Hakkn bü-

yüklüü hakim olduu için, naz bilmezler. Öyleyse onlar, gizleme özel-

liiyle nitelenmilerdir. Bunun nedeni ise, kskançlk ve gayrettir. Gay-

ret, sevginin özelliklerinden biridir. Onlar, âlemde ‘sevenler’ olarak gö-

zükmezler. Peygamberin makam buydu. Hz. Peygamber sahabeden

Saad’ kskanç diye niteledikten sonra, kendisini ‘ondan daha kskanç’

diye nitelemiti. Böyleee onun kskançln belirtirken mübalaa kal-

bn getirmi, kendisini ondan daha kskanç saymtr. Bununla birlikte

sevgideki cokusunu, küçüklerle oynama, mizah yapma, elerine, saha-

besine ve çocuklara sevgi göstermekle sevgisini gizlemiti. Bütün bun-

lar, gayret kapsamndadr. Ayette (Peygamberin) ‘Ben bir beerim
’454 de-
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digi aktarlr. Halbuki kendisini ‘sevenlerden’ saymamtr. Bunun üze-

rine doas kendisini bilememi, onun kendisi için çaltn veya onu

tercih ettiini gördüünde, kendisiyle birlikte olduunu zannetmiti.

Halbuki doa, peygamberin bu davrannn Sevgilisinin emrinden

kaynaklandn anlamamt. Bu balamda öyle denilir: Hz. Peygam-

ber Aie’yi, Hasan’ ve Hüseyin’i severdi. Cuma günü onlar yerde elbi-

seleri yerlere sarkm halde oynarken, hutbeyi brakr ve onlarn yanna

iner, srtna alr, sonra hutbeyi tamamlard. Bütün bunlar, saygnl
zedelenmesin diye. Sevilene kar duyulan kskançlk kapsamnda oldu-

u gibi en yüce mertebeyi yüceltmek amacyla gerçekte iin olmas ge-

rektii haldir de. Öte yandan bu sayg, âlemden ortaya çkmaz. Bu ne-

denle Allah kendisini seven kullarnn kalplerine kskançlk perdesini

çekmitir.

Seven Allah olunca, bu özellik öyle tecelli eder: Hz. Peygamber

hadisin devamnda ‘Allah ise benden daha kskançtr’ der. Bu balamda

Allah, kskançl nedeniyle taknlklar yasaklamtr. Böylelikle onu

sevdiklerini iddia eden sevenlerin bu sevgideki durumlar ortaya çkar.

Allah bir yalancnn onu sevdii hakknda doru bir iddiada bulunma-

sn kskanr. Burada ise, iki iddiay ayrt edecek bir terazi yoktur. Bu

nedenle Allah taknl yasaklar. Öyleyse kim O’nu sevdiini iddia

ederse, O’nn snrlarnda durur. Bu durumda, doru snzlii yalancdan

ayrlr. Binaenaleyh hepsi, Allah ile var olur. Bu nedenle Allah sevdiine

kar kskançtr ve bütün fiilleri -eksiklik kula nispet edilmesin diye- ku-

la deil, kendisine izafe etmitir.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, sevgisinin, kendisine akl ölçüünce hakim

olmasdr. Akl kendisini snrlar ve akl onun badr. Allah ise akl sa-

hiplerine hitap etmitir. Onlar, nitelikleriyle snrlanan ve bunlar Yara-

tclarnn niteliklerinden ayranlardr. Bir ayrma gerçekletiinde ise,

snrlama da gerçekleir ve akl ortaya çkar. Bu nedenle akim kantlar,

Hak ile kul. Yaratan ile yaratlan arasndaki ayrmay gösterir. Bu ne-

denle severken aklyla hareket eden kii, sevgini otoritesini ancak teorik
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delilin gerektirdii ölçüde kabul edebilir. Aklnn deliliyle deil, kabul

etme gücüyle hareket eden ise. Hakkn kendisini niteledii (ve aklla çe-

lien) bilgileri kabul eder. Böyle bir insanda sevginin otoritesi aklnn

Haktan kabul ettii ey ölçüünce ortaya çkar. Akl, aratrma ve kabul

arasnda bulunur. Bu durumda sevgi, aratrann ve kabul edenin akln-

da eit derecede deildir. Burada bir takm srlar vardr.

Seven Allah olduunda, bu özellik öyle ortaya çkar: Akln bizimle

ilikisi, bilginin Allah ile ilikisi gibidir. Dolaysyla bilginin belirledii

gerçekleebildii gibi bizden de aklmzn gerektirdii bir ey meydana

gelebilir. Öyleyse Allah’n sevgisinin yaratklardaki hükmü onun bilgi-

sini aamaz. Bizim O’nu sevmemizin hükmü ise aratran veya kabul

eden yönünden aklmz aamaz.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, yarasnn (kendisini) tpk bir hayvan gibi,

zorba yapmasdr. öyle anlatlr: Hrszn biri sevdii baka bir kadn

hrsz Süleyman’n kubbesinde ziyarete gitmi. O esnada kubbede bu-

lunan Süleyman hrszn kadna öyle dediini duymu: ‘Sana sevgim

öyle bir dereceye ulaa ki, bana bu kubbeyi Süleyman’n bana yk de-

sen yaparm.’ Süleyman adam çarm ve ‘Duyduklarm da nedir böy-

le?’ deyince, adam öyle demi: ‘Hakkmda pein hüküm verme! Seve-

nin bir dili vardr ki, onunla ancak deli konuur. Ben bu kadn seviyo-
A

rum ve duyduklarn ona söyledim. Aklara bilgi ve akl diliyle deil,

sevgi diliyle konuur.’ Bunun üzerine Süleyman gülmü, adama acm
ve cezalandrmam, ite sevgi, adam zalimletiren ve zorbalatran bir

yaradr ve onu perian etmitir. Bundan dolay Süleyman adam ceza-

landrmamtr. Allah’ seven kii de böyledir. Sevginin ve dosduktaki

dürüstlüünün yol açt naz ve benzeri eylerden dolay seven cezalan-

drlmaz. Çünkü bu hal, sevginin hükmüdür ve sevgi ald giderir. Allah

aklllar cezalandrr, sevenleri deil! Çünkü onlar, sevginin esareti ve

otoritesinin hükmü altndadr.

Seven Allah olduunda, O’nu bir zorbann yaralamas u demektir:

Allah doru sözlüdür ve hatay belirledii bir cezayla cezalandracan
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bildirmitir. Sonra hatay affetmi ve günahkâr tövbe etmeden ihsanyla

ve lütfiyla onu balamtr. Günahkârn bir zorba olarak iledii gü-

nah Allah’ ‘yaralar,’ Çünkü intikam alacan vaat etmitir ve bir sebep

olmakszn kulunu balamtr. Hayvan, insanlara bir fayda veya zarar

vermeyi amaçlayamaz ve düünemez. Onun yaras zorbadr. Seven

hükme konu olandr. Bakas ise, katildir. Öyleyse onun yaras, zorba-

dr. ‘Kesin kant Allah’a aittir. Dileseydi hepinize hidayet ederdi."
ss

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, sevgilinin ihsan nedeniyle, sevgisinin art
veya verdii sknt nedeniyle eksilmeyi kabul etmemesidir. Bu hüküm,

bir tecelli nedeniyle özü gerei Hakk sevende gerçekleebilir. Söz ko-

nusu tecellide Hakkn el-Cemil ismiyle tecelli eder. Böyle bir sevgi, iyi-

lik nedeniyle artmayaca gibi yüz çevirmeyle eksilmez. Ihsan ve nimet-

ten kaynaklanan sevgi ise farkldr, çünkü o, art ve eksilme kabul ede-

bilir. Çünkü bu, nedenli bir sevgidir. Ak bir kadn öyle der: ‘Beni

parça parça kessen, sadece Sana olan sevgim artar.’ Yani sevgimiz ek-

silmez. Bu söz, âk bir kadnn, bir rivayete göre mehur Rabiatü’l-

Adeviyye’nin sözüymü. Rabia, erkeklerden hal ve makam bakmndan

daha üstündü. Bu sevgiyi ayrntl bir ekilde açklayarak öyle demitir

ki, sevgiyi anlatmada en güzel yollardan birisi budur:

Seni iki sevgiyle seviyorum, arzu sevgisidir biri

Bir de ehil olduun için seviyorum Sem

Arzu sevgisine gelirsek

Senin zikrin beni bakalarndan al koydu

Senin ehil olduun sevgiye gelirsek

Seni göreyim diye perdeleri kaldrdn

Ne onda ne bunda bana övgü yok

Her iki sevgide de övgü sana!
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Baka biri, Atabü’l-Katib’in cariyesi öyle demi:

Ey kalplerin sevgilisi! Senden baka kimim var ki?

Bugün sana ziyaretçi olarak gelene merhamet et

Sen benim arzum emelim ve sevincimsin

Kalbim senden bakasn kabul etmez

Ey ihsan sahibi, efendim ve güvencim

Özlemim artt, ne zaman sana kavuacam

Cennetten nimet beklentim yok

Seni göreyim diye onu istiyorum

Biz de bu nitelik hakkndau msra söyledik:

Nimetin ve azabn benim için bir

Senin sevgin kaybolmaz ve artmaz

Benim sevgim benden irade ettiin eydedir

Setun sevgin benim için yeni bir yaratl gibidir

te bu, itidal mizan ve geçici eylerin etkilemeyecei ilahi terazi-

dir. Bu terazi, haller nedeniyle etkilenmez.

Seven Allah olduunda bu özellik öyle ortaya çkar: Allah itaatten

dolay bir yarar görmeyecei gibi itaatsizlik nedeniyle de zarar görmez.

O’nu seven kullarna günahlar zarar veremeyecei gibi mertebesine de

zarar veremezler. Aksine Allah onlar müjdelemi öyle buyurmutur:

‘Allah seni balasn! Niçin onlara izin verdin ki?’
45*. Allah balamay -

bize göre- dilein, bakalarna göre ise azarlamann önüne almtr: ‘Al-

lah balasn, senin geçmi ve gelecek günahlarn Burada ise mafiret

günahtan önce zikredilmitir. Halbuki peygamberin günah yoktu.

Böyle demesinin nedeni, sevdiklerine dönük inayetini bildirmektir.

Sevgilinin bir günah olmad gibi kendiliinde sevenin de bir iyilii

yoktur. Her eye ramen sevgi, gizli, kapal ve sevende hzla deien bir

makamdr. Her nefes onda bir talep tasavvur edilir. Sevdiini iddia

eden kii, sevginin terazisini korumaldr. Onu ihlal ederse, her iki yön-
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den aleyhine delil vardr. Dolaysyla onu tam marifet ile dürüst ve

hükmü sabit sevgi sahibi koruyabilir.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, adap ile yükümlü olmamaktr. Adap ile yü-

kümlü olan, akll kiidir. Seven ise hayrettedir ve akl yoktur. Dolay-

syla onun tedbiri de yoktur. Öyleyse seven, kendisinden ortaya çkan

hiçbir davranla yükümlü deildir.

Seven Allah olunca bu özellik öyle tecelli eder: Allah Kebir ve Ma-

lik’tir. O, akl sahiplerinde edeplen belirleyen ve ‘Beni Allah terbiye etti,

ne güzel terbiye etti’ denildii gibi, dosdarm terbiye edendir. Efendiye

kölesi karsnda ‘edepli davranm’ denilemez. Ona ‘nezdinde sevdii

ve deerli bulduu kölesine hak ettii eyi ihsan ve lütfiyla verdi’ deni-

lir. O halde efendi, kölesi karsnda kendisini sevse bile, edeple yüküm-

lü tutulamaz.

OTURAK VE TECELLÎGAH

Sevenin bir özellii de kendi payn ve sevgilisinin payn unutma-

sdr. Onu bütünüyle sevgi kaplam ve bu sevgi sevgiliyi unutturduu

gibi kendisini de unutturmutur. te ‘sevginin sevgisi’ bu demektir. Bu

hakikatin kendisinden meydana çkt ilahi hakikat ise, nakledilemez.

Daha dorusu nakledilse bile, açklanmayacak srlardandr. Onlar ke-

feden kendilerini bilirken, (kefi olmayanlara) bildirmesi caiz deildir.

Allah’n kitabndan bu unutmann delili ise ‘Allah’ unuttular, Allah da

onlar unuttu*
458

ayetidir. O’nun sûretni unutan kimse, kendini de unu-

tur.
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OTURAK VE TECELLGAH

Seven kii, niteliklerinden soyutlanmtr. Onu snrlayan bir niteli-

i ve özellii yoktur. Çünkü o, sevgilisi kendisini nereye yerletirirse

oradadr. Onun nitelii kendisinden istenilen eydir. Ondan istenileni

ise, bilemez. Öyleyse seven, niteliklerinden soyutlanmtr. Seven Allah

ise, O, özü gerei kâmildir. Allah dtan bir eyle kemale ermeyecei

gibi O’nun nitelik veya özellii yoktur. Çünkü ‘O’nun benzeri bir ey

yoktur.™9 c
Rabbin onlarn nitelemelerinden münezzehtir

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, isimlerinin bilinmiyor olmasdr. air öyle

der:

Beni O’nun kölesi diye çar

Çünkü en erejli ismim odr

Bu özellik, ‘sevenin niteliklerinden soyudanmas’ diye ifade ettii-

miz özellie benzer. Öyleyse kulluk, onun için zatî bir niteliktir. Dola-

ysyla sevenin sevgilisinin kendisini isimlendirdiinden baka bir ismi

yoktur. O halde hangi isimle onu isimlendirir ve çarrsa, ona karlk

verir ve ‘buyur’ der. Sevene ‘ismin nedir?’ diye sorulduunda, öyle der:

‘Sevgiliye sor! Beni neyle isimlendirirse, adm odur, baka adm yoktur.

Ben bilinmeyen meçhulüm, tannmayan belirsizim.’ Seven Allah oldu-

unda ise, O’nun zatn gösterecek bir ismi yoktur. Meluh ise -onun

sevdiidir- Allah’ta kendisine ait bir iz arar ve böylelikle kendi izleriyle

ve eserleriyle O’nu isimlendirir. Hak da meluhun kendisini verdii ismi

kabul eder. Böylelikle meluh ‘Allah’ der, Allah da ‘buyur’ diye karlk

verir. Merbub ‘Rab’ der, Rab ‘buyur’ diye karlk verir. Yaratlm ‘Ya-

ratan’ der, Yaratan ‘buyur’ diye karlk verir. Rzklanan ‘Rezzak’ der,

Rezzak ‘buyur’ diye karlk verir. Zayf ‘Kavi’ der, Kavi ‘sana karlk

verdim’ diye cevap verir. Öyleyse hallerimiz, gerçek bir çaryla O’nu

çarrken O da bunlar kendisine isim edinir. Bu nedenle bu isme ait
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lafzlar ve kelimeler, yaratklarn nezdinde o isme ait bir anlam gerekti-

ren dil ve manaya göre farkllamtr. Böylelikle Arap, rani’mn Huda,

Rum’un a, Ermeni’nin sfac, Türk’ün Tanr, Fransz’n Creator, Ha-

bei’nin Vak dedii kimseye ‘Allah
5

der. Bunlar, bütün yaratklarn

amac olan bir anlama söylenmi farkl sözlerdir. Bu nedenle O’nun

isimlerinin meçhul olduunu söyledik, çünkü isimler delillerdir. O hal-

de sevilen hangi isimle sevgilisine hitap ederse, sevgilisi kendisine kar-

lk verir.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, unutmu deil iken adeta unutkandr. Bu

özellik, susma ve hareketsizlik diye isimlendirilir. Bu özellik, sevgiliyi

sevmede kendinden geçerken gerçekleir. Öyle ki, sevgilisi onun kan-

sndadr fakat o bunu bilemez. Sevgilisi onu çarr, o ise kendisine ba-

karken sesini tanmaz. Öyleyse o, sevgüisinde büsbütün hayrette oldu-

u halde sanki onu unutmu gibidir. Seven Allah olduunda, bu özellik

öyle ortaya çkar: Allah öyle der: ‘Allah âlemlerden müstanidir .'461 Al-

lah, O’nu zikrederek nefes alp versinler diye, nefeslerini (böyle alp al-

mamakla onlar) yükümlü tutar, duay iittiini onlara duyurur.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, sevgilisinin sevgisiyle megul olduu için,

kavuma ve ayrl ayrt etmeyiidir. O, daima sevgilisini müahede

eder. airin söyledii haldedir:

Vuslat halindeki gecem ayrlktaki gecem gibi

Ksalktan deil, uzunluktan ikayet ederim

Seven, her iki durumda da ikayetçidir ve sürekli bir azap içinde

durumu deimez. Bize gelirsek, biz, birinci görüe göre O’nunla ilgi-
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leniriz. Biz O’nu müahede eder, O’ndan bakasn tanmayz ve gör-

meyiz. Bu konuda u msralar söyledik:

O’nunla ilgiliyim, ayrilsam bile, geceleyin O’na ulatm

Gecenin uzunluuna veya ksalna deer vermem

Seven Allah olduunda bu özellik öyle tecelli eder: ilahi kelime,

tektir. Allah Tcala,
c

Bizim iimiz göz açp kapatmak gibi tek bir itir™ bu-

yurur. Burada Allah nezdinde bir farkllk yoktur. O’nun uzakl yakn-

lnn yaknl uzaklnn ayndr. Allah, uzak ve yakn olandr. Al-

lah’ta bize ulap sonra ayrlacak veya ayrlk olup sonra kavuacak bir

hal yoktur. Öyleyse:

Hakta vuslat
,
ayrln ta kendisidir

Bunu ise O’nu gören bilir

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, naz sahibi iken kara sevda sahibi olmaktr.

Sevgi onu köleletirmi ve zelil etmitir. Bununla birlikte kendinde se-

bebini bilemedii bir naz bulur. Bildii tek ey, hakikatlerin bildirdii

üzere, sevenin Sevilene kendi üzerinde efendilik kazandrddr. Adeta

Sevgili, onu görevlendirmitir. Hali böyle olan insandan bir naz koku-

sunun yaylmas kaçnlmazdr. Bunu ise, sevgi makam gerektirir.

Seven Allah olduunda bu özellik öyle ortaya çkar; Allah öyle

der: ‘Kulum! Acktm, beni doyurmadn. Susadm bana su vermedin.

Hasta oldum ziyaret etmedin.’ Baka bir kutsi hadiste ‘Bana bir kar

gelene, bir arn yaklarm’ denilir ve miktar sürekli artrlr. Bir ayette

‘Güzel borç verenin verdii artrlr, onun adna bol ecir vardr

™

denilir.

Ecrin art, bir naz iken, istek ise sadece istektir.
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OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, dengesizliktir. Bunun nedeni, sevilenin

içinde neyin bulunduunu bilmeviidir. Bu nedenle onun karsnda

hangi halde olacan bilemez. Hak onun sevgilisi olduunda ise. Hak-

kn onun adna yasa yapt eyi bilir. Dolaysyla kalbinde bir dengesiz-

lik kalmaz. Kalbinde sadece Allah’n kendisine ihsan ettii srlar, onu

kuatt latifeler vardr. O, bütün kalp ve himmetler etrafnda toplan-

sn diye, kulunun kendisini yaratklarna sevdirmesini ister. Bunun ger-

çeklemesi ise, srlar yaymaya baldr. Nefsler ihsan, hibe ve ikramlar

sevme özelliinde yaratlmtr. Sonra, seven unu bilemez: Bu srlan

yaymak, Rabbi raz eder mi, etmez mi? Bu da, Allah’ sevenlerin kalple-

rinin dengesizliinin bir nedenidir.

Seven Allah olunca, bu nitelik öyle tecelli eder: lahi emir, hak-

knda bilginin öne geçtii kimsenin iman etmemesini gerektirir. Al-

lah’n sözü ve bilgisi ise, birdir. Allah hangi hakikatten emir verendir?

Kim O’nun emrine balanmay bilirse, o günaha düer. ‘O hahim ve

alimdir.’*64 Buradan âlemde dengesizlik, amaç ve gayelerin farkll or-

taya çkar.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, teraziden çkm olmaktr. Hikmette geçerli

teraziye göre davranmak, doru düünmeyi gerektirir. Seven ise oluu

idare ederken herhangi bir fikre sahip deildir. Onun yegâne ii, Sevgi-

lisinin zikriyle ilgilenmek ve O’na yönelmektir. Böylcce kendisinde ha-

yal ifrata ular. Böyle bir insan, ölçüleri bilemez. Sevdii Allah oldu-

unda ise, insann kalbi Allah’ sdrr ve O ölçünün dndadr. Dola-

ysyla hiçbir ey O’nu tartamaz. Baknz! Allah'n zikrini söylemek -ki o

La ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur) demektir- (kyamette) te-

raziye girmez. Onun arl, mizanda ‘sicil sahibi için’ yazl olmas ba-

kmndan girdiinde, sicil taar ve onu hiçbir ey tartamaz. Alemin bü-

tün snflar teraziye konulsayd, yine onu tartamazd. Sevgiyle nitelen-
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memi bir insann bu lafz telaffuz etmesinin sonucu böyle iken seven

söylerse, durum nasl olabilir? Onun hal hakknda ne zannedersin? Al-

lah’n rahmetinden bile geni kalbi hakknda ne zannedersin? Kalbin

genilii, Allah’n rahmetindendir. Varlkta ortaya çkm en garip i,

kalbin Allah'n rahmetinden bile geni olmasdr. Kalp Allah’n rahme-

tinden genitir. Ebu Yezid öyle der: ‘Ar ve bütün içerdikleri yüz bin

katyla birlikte arifin kalbinin bir kenarna braklsayd, arif onlarn far-

kna varamazd. Seven nasl olabilir, hesap et?’

Seven Allah olduunda ise bu nitelik öyle tecelli eder: Hakkn

sevgilisi, O’nun nczdindedir, çünkü seven sevdiinden ayrlmaz. O’nun

nezdinde bulunan ise, bakidir. O halde sevilen bakidir. Baki olan ise

fani tartamaz.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özelii de, kendisinden ‘sevgilisinin ayn’ diye söz et-

mesidir. Çünkü o, sevgilisinde yok olmutur ve bakasn göremez. Bi-

risi bu konuda öyle demitir:

Ben sevdiimim, sevdiim de ben. Ebu Yezd’n hali böyleydi. Se

ven Allah olduunda bu özellik öyle tecelli eder: Allah (kutsi hadiste

belirtildii gibi) sevdii kullarnn duymas, görmesi ve bütün güçleri-

dir.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de, kendinden çekilip alnmasdr. Seven, yor-

gundur. O, sevgilisine ‘niçin öyle yaptn, niçin bunu söyledin’ demez.

Enes b. Malik öyle der: ‘Peygambere on yol hizmet ettim. Bana yapt-

m bir i için ‘niçin yaptn?’ veya yapmadm bir i için ‘niçin yapma-

dn’ demedi.’ Çünkü peygamber. Sevgilisinin o ite tasarruf ettiini gö-

rüyordu. Sevgilinin sevende tasarrufunun bir nedeni olmaz. Aksine se-

ven bu tasarrufu teslimiyetle karlar, hatta ondan haz alr. Çünkü se-
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ven, kskançlk nedeniyle Sevgilisinden baka kalbindeki her eyi yakan

bir atele kendinden çekip alnmtr. Böylece bütün gayretini harcaya-

rak yine sevginin hakkn yerine getirdiini düünmedii gibi sevgilisini

raz ettii ilerde hareket ettii de aklna gelmez.

Seven Allah olunca, bu özellik öyle tezahür eder: Her zerre Al-

lah’n izniyle hareket eder. Öyleyse Allah, -kendisinden baka fail yok

iken- ‘niçin?’ sorusunu nasl sorabilir? Seven sevgilisine ‘ben sana gerek-

li elinim.’ O’nun her sevilende bakasma ait olmayan bir tecellisi vardr.

O’nun nezdinde iki kii bir araya gelmez ve böyle bir ey doru deil-

dir. te bu, çekip alma ve onun çabayla nitelenmesi, Hak ile ilgili te-

reddüttür.

OTURAK VE TECELLGAH

Sevenin bir özellii de perdesinin yrtlm, gizlisinin aça çkm,
gizlemek bilmeyen ‘zamann rezili

5 olmasdr. Dürüst âk öyle der:

Hakknda kukuya kaplrsn diye

Sevgisini gizleyeceini iddia edenyalancdr

Sevgi zorlayarak kalbe hakimdir

örtünün sevgide yeri yoktur

Akln srr ortaya çktnda

Ortaya çkar çkmazJeta malup olur

Ben arzu duyana haset ederim, korunarak

Kalpler ve gözler onu itham etmez

Sevgi, her perdeyi parçalayan ve her srr ilan eden bir zorbadr.

Onun çlklar yükselir, ibret (ald iler) art arda gelir. Sevginin bu-

lunduu organlar, tadklar hastalk, uykusuzluk ve sevgiyle gelien

halleriyle ona tanklk ederler. Seven konuursa, anlalmaz bir ey söy-

ler. Sabr ve gücü yoktur. Gamlan art arda gelir, tasalar sürekli artar.
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Seven Allah olduunda durum öyledir: Allah bir kulunu sevince,

meleine göklerde ‘Allah falan seviyor’ diye barmasn vahyeder. Bu-

nun üzerine göktekiler de onu sever. Göktekiler onu sevince, o kii yer-

yüzünde de makbul olur ve bu durumda kalpler onu kabul eder. Bu-

nunla birlikte baz insanlarn zahirleri onu yadrgayabilir. Bu yadrga-

mann nedeni, kendilerindeki bir takm amaçlardr. Bu esnada onlarn

hali, her eyin Allah’a secde ettii bir durumda çounun secde etmedii

insanlarn haline benzer. Allah burada ‘nsanlarn tümü’ dememitir.

Allah’n sevdii insann onlarn kalplerindeki sevgisi de böyledir. Yer-

yüzünde o insan hakknda kabul özellii yerletirilince, bütün yeryüzü

halk ve içindekiler onu sever. Buna karlk, insanlarn çounluu onu

sever. Bu sevgide insanlar, Allah’a secde ederkenki atlarna göre dav-

ranr.

OTURAK VE TECELLGAH
/'

Sevenin bir özellii de, çok hasret çeken âk olduunu bilmeyii-

dir. O, bu büyük vecdi kimin için ve kim hakknda çektiini bilmez.

Sevgili seven için belirginlemez çünkü ar yaknlk, bir perdedir. Bu-

na mukabil seven, sevginin izlerinin sevgilisinin hayalinde hakim olacak

suretini kendisine giydirdiini görür. Bunun üzerine, dtan onu arar.

Fakat zahirin, bâtnn latifliinden yoksun olmas nedeniyle, içindeki

suretten kendisine sarlabilecei (dta) bir ey bulamaz. Seven, sevgili-

den alp nefsinde yükselttii manayla birliktedir. Sevgiliden alnm ve

seven nezdinde yükseltilmi bu mana, seveni skan ve geren eydir. Öy-

leyse bu mana, sevenin kendisindedir, fakat onun kendisinde bulundu-

unu bilemez. Sevgiliyi ise ancak bu manayla talep eder. Latif, duyu-

lardan habersizdir. Konuur, fakat söyledii anlalmaz. ‘Kalbim sevgi-

limin nezdindedir’ sözü de anlalmaz.

Kalbim darald, nerede om arayaym

?

Cismim onun vatan deil
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Sevenin u sözü de anlalmaz: ‘Sevgilim kalbimdedir. Hangi halde

daha dorudur bilemem. O, iki zdd bir araya getirir. O bendedir ve

bende deildir.’

Seven Allah olunca bu özellik öyle ortaya çkar: Allah, Âdem’e iki

eli kapalyken görünmü ve ‘Dilediini seç’ demi, Âdem ‘Rabbimin

sa elini seçtim, gerçi O’nun her iki eli de sa el ve mübarektir’ demi-

tir. Allah elini açtnda ise, elinde Âdem ve zürriyeti var imi! Öyleyse

Âdem hem ‘avuç içinde hem avuç dndayd.’ Sevileni sevendeki sûreti

dc böyledir: Hem ondadr, hem onda deildir!

Sevenlerin nitelikleri saysz olduu gibi onlarn bir snr da yok-

tur. Aratrma ve incelemeyle bir noktada bitmez. Fakat sevgideki me-

repler, sevilenin deimesiyle deiir. Söylediklerimi anladysan, seni

yola yönlendirdim demektir. Sen de benzetme yapmaktan kaçn. Sevgi,

vecd, özlem ve keder tek bir hakikattir. Onlarn ilgileri deitii için

farkl nispetleri vardr. Bunlar, otoriteleri bulunduklar kimsede hüküm

süren niteliklerdir. Bunlarn içinden sevgiliye bir nitelik dönmedii gibi

sevgilinin de onlarda hükmü yoktur. Onun tek özellii, seven olmas-

dr. Her iki yönde de (Allah ve insan) sevenlerin nitelikleri hakknda bu

kadar özet açklama yeterlidir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulat-

rr.™

Yüz on beinci ksm sona erdi.





[FÜTUHATTI MEKKYYE'NN]
YÜZ ON ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ YETM DOKUZUNCU BÖLÜM
Dostluk Makamnn Bilinmesi

Kevnin dostluuyla ihtiyaçlar karlanr

Hakkn dostluuyla ise kerem göster ona

Hakkn nitelii ve elçileri rehberdir

Yaratklar arasnda yoktur bir benzeri

Yaratklarn nefsleri ondan aciz kalrsa

Sen O’nun âleminden O’nunla kaim ol

Dostluk ilahi bir niteliktir. air öyle der:

Bende ruhun yolunu tuttun

Bu nedenle Halil ‘Halil’ diye isimlendirildi

Hallac’n ve Züleyha’nn halleri bu ifadeyi destekler. Züleyha’nn

kan yere düünce, yere ‘Yusuf diye yazlmken Hallac’m kam yere

dütüünde ‘Allah, Allah’ diye yazlmt. Hallaç u iiri okumutu:

Hareket eden her organ ve eklemimde

Sizin zikriniz bulunur
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Allah’ bilmek, arifin bileik parçalarna yaylnca, ondaki her cev-

her-i ferde Rabbnin bilgisi yerleir, o da içerdii her parçasyla Allah’

bilen haline gelir. Böyle olmasayd, parçalar nizam bulmaz, bileik ya-

ps ortaya çkmaz, ruhanilii doasna bakmazd. Mana, duyu ve ha-

yalde iler Allah vastasyla nizama kavuur. nsan hayalinin ekilleri de

sonsuzdur ve onlardan meydana gelebilecek her düzenli ekil, Allah va-

stasyla gerçekleebilir. Bu ekillerin bu mertebede Allah’ bilmedeki

hükümleri, duyulur ve ruhani surette (yukarda) zikrettiimiz ekilde-

dir. Bütün varlklarda da durum böyledir. nsan bu zikrettiimizi hisse-

dip vecd ve müahede olarak onunla özdeleirse, dost haline gelir. Bu

makama ulaann âlemdeki hali, Hakkn özelliine sahip olmaknr.

Nankörlük görse bile, Allah onun vastasyla rzk verir. Allah nanköre

günah artsn diye mühlet verir. Günah arttnda se, mafiretin bü-

yüklüü, affn ve balamann otoritesi ortaya çkar.

, ,
HKAYE

'
< V 0 iAt o^oVH

Hz brahim’in dininden olmayan birisi kendisine misafir geldiin-

de, brahim ona öyle demi: ‘Allah’ birle ki, sana ikramda bulunaym,

seni konuk edeyim.’ Adam ‘Bir lokma yemek uruna m dinimi ve ata-

larmn dinini terk edeceim?’ diyerek ayrlp gitmi, Allah brahim’e

öyle vahyetmi: ‘brahim! Adam doru söyledi! Adam yetmi senedir

bana irk kouyor iken ben onu rzklandrdm. Sen bir lokma uruna

dinini ve atalarnn dinini terk etmesini istiyorsun.’ brahim hemen

adama yetierek, özür dilemi, kendisine yemek yedirmek üzere geri

dönmesini rica etmi. Mürik ‘Sana ne. oldu?’ diye sorunca, brahim

öyle karlk verdi: ‘Rabbim beni senden dolay azarlad ve bana öyle

dedi: ‘Ben beni inkar etmesine ramen yetmi yldr kendisini

rzklandnyorum, sen bir lokma uruna dinini ve atalarnn dinini terk

etmesini istiyorsun.’ Bunun üzerine mürik öyle demi: ‘Benim gibi

bir adam için mi bütün bunlar oldu? Öyle birine ibader ermek gerekir.’

Sonra miislüman olarak brahim ile birlikte geri dönmü. Sonra, bra-

him’in cömertlii yanma gelen Allah'n bütün yaratklarna yaylmt.

Bu konuda kendisine soru soranlara ‘Ben cömertlii Rabbimden ö-
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rendim, gördüm ki, Rabbim dümanlarm bile zayi etmiyor, ben de on-

lar zayi etmedim’ demitir. Bunun üzerine Allah brahim’e ‘Sen benim

gerçek dostumsun’ diye vahyetti.

Hz. Peygamber ‘Kii dostunun dini üzeredir, her biriniz kiminle

dostluk yaptna baksn’ buyurur. air öyle der;

Kiiyi sorma, dostunu sor

Her dost arkadana uyar

Bir kavim içindeyken, en hayrlsyla arkada ol

Bayayla arkadalk etme, seni de bayalatrr

Birisine ‘En çok hangi insan seversin?’ diye sorulunca, öyle de-

mi: ‘Kardeim! Dostun alameti, imkân ölçüsünde arkadann gedii-

ni kapatmaktr. Gücü yetmezse, skntsn paylar.’ air öyle der:

Dostum, üzüntülerimi bölûendir

Dümanma dümanlk eder

Baka bir air öyle der:

Ben, beni arzulayana aidim

Dostumu beni gördüü gibi görmekteyim

Allah öyle der: ‘Ey iman edenler, dümanm ve dümanlarnz dost

edinmeyin. Onlara sevgi göstermeyin .’466 öyle dedik: Dost, dostunun dini

üzeredir. ‘Allah’n dümanlar’ diye nitelenen bu insanlarn bu davran-

, -Allah kendilerine iyilik yapyor olsa bile- onlarn Allah’ bilmemele-

rinden kaynaklanr. Onlarn gözlerinde Allah’ örten ‘sebep perdeleri’

vardr. Dolaysyla, ancak gördüklerini bilirler. Bu makam elde etmek

ve Rahman’a dost olmak isteyen kimse ‘Benim ve sizin dümanlarnz

dost edinmeyin
’467

ayetini dikkate alr. Bununla birlikte Allah’a düman

olanlar, ihsan ve iyiliin Allah’tan geldiini ve dümanlklarna kar Al-

lah’n onlara iyilik yaptn bilmez. Onlarn kalplerinde bu konuda bir

bilinç yaratlmamtr. Öyleyse dostluk makamn talep eden insan, kali-

riyle-müminiyle, itaatkâryla-günahkâryla Allah’n bütün yaratklarna

iyilik yapmaldr. Bunun yan sra, Hak insanlara nasl davranmsa öyle
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davranmaldr, gücü yetse bile (hakszlk yapmamaldr). Hak, insanla-

rn hepsine merhamet ve lütufla davranr. Böylelikle Allah’n dostu,

bilmedikleri yönden, kendilerine iyilikleri ulatrr. nsanlara böyle dav-

ranan kimse -ki bu kolay bir yoldur, çünkü ben bu makama girdim ve

onu tattm, ondan daha kolayn ve daha latifini görmedim, onun lezze-

tinin üzerinde de bir lezzet yoktu- bu hale ulanca, onun adna ‘dost-

luk’ mümkün olabilir. Kul imkân bulamad için yardma güç yetire-

mezse bile, bâtnyla onlara yardm eder, Rabbinin huzurunda içinden

onlara dua eder. te dostun hali böyledr. Öyleyse dost, serapa rahmet-

tir! lahi rahmet olmasayd, Allah ‘Bara yönelirlerse, onlara kanat aç’
468

ve ‘Cizye verene kadar onlarla savan’ demezdi. Bütün bunlar, onlar

korumak deil mi? Haklan takdiri öne geçmeyip bilinene aykr bir iin

gerçeklemesi imkânsz olmasayd, âlemdeki hiçbir zerre ac duymazd.

Fakat ilahi hükmün ilemesi kaçnlmazdr. Sonra, herkes, her eyi kua-

tan rahmete varr. nsan, nankörlük etmesine ramen dünyada

rzklanr ve merhamet görür, iman ve marifetin bulunduu ahirette

durumu nasl olacaktr? Ahirette insan, (Elest bezminde) belinden

Ademouilannm alnp Allah’a ahit tutulduklarndaki gibi kef sahibi-

dir. Öyleyse onlarn azap görmesi, bir temizlenme ve arnmadr. Bu du-

rum, iman etmi olmalarna ramen müminlerin dünya hayatnda kar-

latklar belalarn, hastalklarn ve kötülüklerin onlar için temizleyici

olmasna benzer. Büyük günah ileyenlerin bir ksm -mümin ve birle-

yen iken- efaatle çkmak üzere cehenneme girer. Sonra, Hak cehen-

nemden hiçbir iyilik ilememi olanlar bile çkartr. Öte yandan cehen-

nemde yerleik olanlarn orada kendisinden tat aldklar bir halleri var-

dr. Bu nedenle ‘azap’ (tat) anlamnda ‘azap’ diye isimlendirilmitir. Öy-

leyse dost, dostunun adetine göre davranr! Bu durum Peygamberin

‘kii dostunun dini üzeredir’ hadisinde dile getirilir. Baka bir ifadeyle

‘âdetine göre davranr:’ air mru’l-Kays öyle der:

Ke dînike min Ümmi'l-Hüveyr is kabileha

(Ümmü’l-Hüveyris’ten senin dnin/adetin gibi onu kabul etti)

Komusu ise Ümmü’r-Rebab Me’sel’dedir

iirde geçen din, âdetin demektir. Bir insan Allah’n yaratklarna

Allah’n onlara davrand gibi davranrsa, ‘dost’ adn almay hak eder.
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Allah yaratklarna cömert ve lütufkâr ihsanlaryla davranr, onlara bol

nimetlerini yayar ve onlar birbirlerine sevdirir. Böylelikle âlemde öfke,

bozgunculuk ya da dümanlk ortaya çkmaz, dostluun nüfuz etmedii

bir dümanlk kalmaz. Söz konusu kiinin dost adn hak etmesi, onun

gereini yerine getirmesi ve ardarn tamamlamasndan kaynaklanr.

Allah’n rahmetinin her eyi kapsayndaki en büyük ümit u ayettir:

cRahman Ar üzerinde istiva etti™
9 Rahmet âlemin bütün cisimlerini ku-

atan Ar’a yerleince, onunla çelien ya da kendisini ortadan kaldrmak

isteyen isim ve nitelikler süreklilikte kökleri olmayan geçici eyler haline

gelir. Çünkü hüküm, istila edene aittir ki, o da Rahman ismidir. Öyley-

se iin bütünü O’na döner. Sen de brahim’in niteliklerini aratr ve on-

lar yerine getir ki, belki Allah seni onun bereketiyle rzklandrr. Çün-

kü brahim dostluk nedeniyle bu niteliklere ulamt, yoksa nitelikler

dosduu zorunlu klmamt. Bu nedenle sana ‘Allah’n ahlakyla

ahlaklanmay’ salk verdik. Hz. Peygamber ‘Güzel ahlak tamamlamak

üzere gönderildim’ buyurur. Bunun anlam -ahlak güzel ve baya diye

ksmlara ayrdnda- güzel ahlakn nebi ve resullere gelen eriadarda

ortaya çktdr. Deersiz ahlak ise, hepsinin nezdinde güzel ahlaktan

farkllar. Alemde delilin gösterdiine ve kef ve marifetin verisine gö-

re, Allah’n ahlakndan daha güzeli yoktur. O’nun tüm ahlak güzeldir.

O halde ‘baya ahlak’ diye bir ey yoktur. Peygamber ‘toplayc kelime’

ile bütün insanlara gönderilmi, ona ccvamiü’l-kelim (bütün hakikaderi

kendinde toplamak) özellii verilmitir. Daha önce özel bir eriada

gönderilen her peygamber, Hz. Peygamberim ‘güzel ahlak tamamla-

mak üzere’ gönderildiini bildirdi, çünkü güzel ahlak, Allah’n ahlak-

dr. Hak ondan söz ederken ‘güzel ahlak’ ile ‘baya ahlak’ dememitir.

Öyleyse tümü güzel ahlakür. Hz. Peygamber -eriatn maksadn bilen

kimseler için- genel olarak âlemde ‘baya ahlak’ (diye bilinen) hiçbir

eyi ihmal etmeden, hepsini nerede kullanacamz açklad. Örnek ola-

rak hrs, haset, açgözlülük, cimrilik, korkaklk ve knanm tüm nitelik-

leri verebiliriz. Peygamber bize bu huylar için kullanm yeri göstermi-

tir. Onlan bu yerlerde kullandmzda ise ‘güzel ahlak’ haline gelirler

ve knanmlk özelliini kaybederler. Böylece hepsi ‘övülen nitelik’ ha-

line gelir.

Allah Hz. Peygamber ile güzel ahlak tamamlad. Öyleyse Hakkn

zdd olmad gibi peygamberin de zdd yoktur. Âlemdeki her ey.
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O’nun/onun allakdr. Öyleyse bütün huylar, güzel ahlaktr, fakat bu

durum bilinmez. Allah’n baz eylerden uzak durulmasn emretmi

olmas, insanlarn onlarn ‘kötü ahlak’ diye inanmasndan kaynaklanr.

Allah ise peygamberine dikkaderi uyarlsn diye bunlarn kullanm yer-

lerini göstermitir. Bazmz bunu bilirken bir ksmmz bilmez. te
‘Ben güzel ahlak tamamlamak üzere gönderildim’ hadisinin anlam bu-

dur. Bu nedenle peygamber son peygamber olmutur.

YÜZ SEKSENNC BÖLÜM
evk ve tiyak Makamnn Bilinmesi -bu da seven-

âklarn niteliidir.

-

evk vuslat ile kaybolur

itiyak ise vuslatla sürer

Tahayyül kavuma esnasnda

Ayrl sürdürür, sahibi de aldanmtr

‘Güçlüü kolaylat’ diyene, deriz ki

Varlkta kolaylamayan her güçlük

Akn niteliklerindendir, bakas deil

!

Ak kalplerdeki gizli hastalk

O niteliin hükmü sadece dünyadadr

Orada varl gider ve aça çkar

Bir âk öyle der:

Uzaklarlarsa, özleyerek alarm

Yakt olurlarsa, ayrlrlar diye alarn
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evk, kavumayla birlikte dinginleir, çünkü o, kalbin uzaktakine

duyduu özlemdir. Uzaktaki gelince dinginleir. tiyak ise, sevenin

sevgilisiyle bir araya geldiinde duyduu sevinç hissidir. Seven, ondaki

vccdinin nihayete ulamasn salayamaz. Ularsa dinginleir. Çünkü

seven, sevgilisine doymaz, çünkü his, nefste sevgiliye duyulan sevgiyi

ifade edemez. Öyleyse sevgiliye kavumu insann durumu, tuzlu suyu

içen bir adamn haline benzer. Ne kadar içerse, susuzluu o kadar artar!

Hz. Peygamber öyle der: ‘ki kii doymaz: Bilgi talibi ve dünya talibi.’

Kastedilen, her birisinin dünya ya da bilgiyi elde etmeyi sevmesidir.

Bilginin ulalabilecek bir sonu yoktur ve bu nedenle bilginin peindeki

insan doymaz. Dünya da öyledir, çünkü dünya nefslerin arzu duyduu

eydir. ehvet onu ister. Arzu duyulan bu nesne, ‘dünya’ denilene ben-

zer bir surette ortaya çkar. Böylelikle ehvet ona balanr. Sonra, bu

arzu nesnesi ahirece göçer ve ehvet de arkasndan gider. Dolaysyla hiç

bir zaman bu ehvet doymaz, çünkü o, süresi bitmeyen bir surettir.

ehvet olmasayd, cennet begenilmezdi. O halde evk (özlem) sona

ererken itiyak (sevgiliyle kavuma sevinci) geride kalr. Bu konuda u
msralar yazdm:

Arzuyu tadan kiinin hayat duru olmaz

Ak olduu kiiye kavumadan

Onu gördüünde, sakinleir

Onu sarsan ve skan mana

O bir manadr, hükmü deiir

Hangi ismi verdiini bilen kimsede

Sevgi, daha önce muhabbet bahsinde söylediimiz gibi, sadece var

olmayana iliebilecei gibi evk de bulunana deil, o esnada görülme-

yen uzaktakine iliebilir. Bu nedenle evk, muhabbetin bir niteliidir ve

bunun için de süreklidir ve tersi de dorudur. Seven herkes özlem du-

yan iken özlem duyan herkes de sevendir. Özlem duymayan insan seven

olmad gibi sevmeyen de özlem duymaz. Güvenilirlii hakknda bil-

gimin olmad bir rivayet gelmitir: Allah kendisine özlem duyanlar

zikrederek kendisinin onlara daha çok özlem duyduunu belirtmitir.

Bu özlem, O’nun anna yarar ekildedir. Allah’n onlara duyduu öz-
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lem, özlem duyduklar kimseye kavuturarak onlar rahata erdirmektir.

Halbuki deimeyecek olan takdir edilmi vakit, henüz gelmemi, dola-

ysyla Hakkn özlem duyduu eyin gerçeklemesi de gecikecektir. Bu

rivayet doru ise, yorumu böylcdir. Fakat kef veya sahih bir rivayet

yoluyla bu konuda bir bilgim yoktur. Fakat rivayet zikredilen mehur
bir rivayettir. Cennet Ali, Selman, Ammar ve Bilal’i özlemekle nitelen-

mitir. insanlar bu isimlerin kök anlamlarndan harekede, yorumlar ge-

tirmitir. Bunlar ulüvv (yücelik), ümran (imar etmek), selamet ve

istiblaldir (iyilemek). Fakat bu da kesin bir yorum deildir. Çünkü öz-

lem, tecrübeye baldr. Cenneti gördüümde, bu rivayet aklma gel-

seydi, -bakalarna deil de- niçin bu isimlere özlem duyduunu kendi-

sine sorardm. Cennet, bu dört isme özlem duymaya kendisini sevk

eden nedeni daha iyi bilir. Hz. Peygamber’i de defalarca (rüyamda)

gördüm ve kendisine baz eyleri sordum. Aklma cennetin bu kiilere

duyduu özlemin (sebebini) sormak gelmedi. Daha önemli eyler, her

defasnda bu konuyu sormaktan alkoydu. Özlem, zevk bilgisidir ve öz-

lem duyan herkes onu kendinden bilir.

YÜZ SEKSEN BRNC BÖLÜM
eyhlere Hürmet Makam

eyhe hürmet Allah'a hürmettir

Onu Allah karsnda Allah için ve O’nunla yerine getir

Onlar nazllardr, yaknlk kendilerini destekler

Allah’a delil olmada güçlü bir ekilde

Bütün peygamberlerin varisidir onlar

Sözleri sadece Allah’tandr

Nebiler gibi mihraplarnda görürsün onlar

Allah’tan O’ndan bakasn istemezler
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eriatla çelien hal gözükürse

Brak onlar, Allah ile ba baa

zlerini sürme, eserlerini takip etme

Çünkü Allah’ta Allah’n serbest kullardr

Fakat eriata uymayana, uyulmaz

Allah’tan haber getirse bile

Devrimizde müritlerin eyhlerin mertebeleri hakkndaki bilgisizlik-

lerini görünce, u msralar söyledik:

eyhlerin kymetini bilemedi

Gençler ve yallar

Ijfizlar küçümsendi

Derin iken, bilgisizce

eyhler -kendi dönemlerinde peygamberler Hakkn vekilleri olduk-

lar gibi- âlemde Hakkn vekilleridir. Hatta onlar, eriat ilmini peygam-

berlerden tevarüs eden varislerdir. Fakat eyhler, eriat koyamaz. Dola-

ysyla onlar, insanlarn geneli hakknda -eriat koymak deil- ‘eriat

korumak’ yetkisine sahiptirler. Onlar, kalpleri korur. Seçkinlerde ise,

adab gözetmek ve kalpleri korumak (imkânlar) vardr. Allah’ bilenler

karsnda onlar, doa bilgini karsnda doktora benzerler (umum-

husus ilikisi). Doktor özellikle insann bedenini yönetmesi bakmndan

doay bilirken, doa bilimci -doktor olmasa bile- genel anlamda doa-

y bilir. eyh, bazen her iki durumu bir araya getirir. Fakat Allah’ bil-

mekteki eyhliin pay, insanlarn davranlarnn kaynan ve sebeple-

rini bilmek, iyisiyle kötüsüyle düünceleri bilmek, -knanm düünce-

nin övülen bir tarzda ortaya çkmas gibi- düüncelere katan karklk

noktalarn bilmek, nefesleri ve bak (nazar) bilmek gibi hususlardr.

Bunun yan sra eyhler, nefesleri ve bak bilirler, nefese ve baka ait

olan ve onlarm içerdii Allah’ raz eden iyilikler Üe Allah’ kzdran kö-

tülükleri bilirler. eyhler, hastalklar ve ilaçlarn, zamanlar, mekanlar,

mizac, gdalar, mizac düzelten ve bozan eyleri, hayali kef ile gerçek

kef arasndaki fark, tecelliyi, terbiyeyi, müridin çocukluktan gençlie,

oradan yalla intikalini bilirler. Onlar, müridin doasma hükmetme-
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nin braklp aklna hükmetme vaktinin ne zaman geldiini bilirler. On-

lar, müridin düüncelerinin tasdik edilecei zaman, nefse ve eytana ait

hükümleri, eytann kudreti altndaki hususlar bilirler. eyhler, insann

eytann kalbine verdii vesveseden korunmasn salayan perdeleri de

bilir. Onlar, müridin nefsinin saklad ve onun bile farknda olmad
eyleri bilir. Onlar, müridin bâtnnda ortaya çktnda ‘ruhanî fetih’ ile

‘lahî fethi’ ayrt etmeyi bilir. Onlar, ‘yola’ uygun olanlar ile olmayanlar

kokularndan ayrt eder. Onlar, ‘Hakkn gelinleri’ olan müritlerin

ncfslerini güzelletiren süsleri bilirler. Hak karsnda onlar, gelini süs-

leyen bir hizmetçiye benzer. Onlar, Allah’n edipleri, mertebenin ede-

bini ve onun hak ettii saygy bilenlerdir.

eyhlik makamnn esas udur: eyh, sâlik-müridin terbiye, sülük

ve eyhlik için ehliyete varncaya kadar kefinde ihtiyaç duyduu her e-

yin (bilgisini) kendinde toplayan kimsedir. Bunun yan sra, düüncesi

veya kalbi ortaya çkan bir kuku nedeniyle hastalandnda -ki mürit

onun dorusuyla yanlm ayrt edemez-, muhtaç olduu eyleri bilir.

Nitekim ‘kalp secdesi’ hakknda benzer bir durum gerçeklemitir. Ba-

ka bir örnek ise, bizim eyhimiz için gerçeklemitir. Ona ‘Sen sa b.

Meryem’sin denilmi’, eyhi kendisini gerekli ekilde tedavi etmitir.

Baka bir örnek, -içinden deil-, bir haram ilemeyi emreden veya va-

cibi yasaklayan Hakkn sesini duymay verebilir. eyh böyle bir insan

bu snanmadan kurtararak, günaha dümesini engeller. Bununla birlik-

te, içinde bulunduu makam dorudur. Öyleyse eyhler, Allah’n dini-

nin doktorlardr.

Terbiyede muhtaç olunan bir eyin (bilgisinin) eksik olduu kimse,

eyhlik makamna oturamaz, çünkü böyle bir insan, düzelttiinden da-

ha çounu bozar ve fitneye düürür. Öyle biri, sahte doktor gibidir!

Sahte doktor, salkly hasta ederken hastay öldürür. Bu dereceye va-

ran kii, Allah yolunda ‘eyhtir.’ Her müridin böyle bir eyhe sayg gös-

termesi, hizmet etmesi, kurallarna uymas, Allah’n bildii hiçbir eyi

ondan gizlememesi gerekir. Mürit, hürmeti devam ettii süre eyhine

hizmet etmelidir. Kalbinden hürmet düerse, artk onun yannda bir an

bile kalmamaldr, çünkü bu durumda mürit, eyhten yararlanamaz, ak-

sine ondan zarar görür. Çünkü sohbet, saygyla birlikte fayda salayabi-

lir. Tekrar eyhe hürmet kalbine döndüünde ise, eyhe hizmet eder ve

ondan yararlanr. Çünkü eyhler iki haldedir: Birincisi Kitab ve Sünne-
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ti bilen, zahirlerinde onu dile getiren, içlerinde bu hükümleri hakkyla

yerine getiren âriflerdir. Onlar, Allah’n snrlarn gözeten, verdikleri

sözü tutan, eriatn kurallarn yerine getiren, (üphelilerden kaçnmak

anlamndaki) vera’da tevile kaçmayan, ihtiyat benimseyen, kartran-

lardan uzak duran, ümmete kar efkatli olan, hiçbir günahkâr ceza-

landrmayan, Allah’n sevdiini seven, O’nn kzdna -Allah kzd
için- kzan kimselerdir. Allah yolunda knayann knamas, onlar ba-

lamaz. yiyi emreder, hakknda görü birliine varlm kötülükten sa-

kndrrlar. Onlar, iyiliklere koar, insanlar balar, büyüe sayg gös-

terir, küçüe merhamet eder. Allah’n ve insanlarn yolunda eziyet ve-

ren eyi temizlerler. Onlar, iyilik (yapmak için) zordakini ve en zorda

kalan ararlar. Haklar ehline teslim ederler. Kardelerini, hatta bütün

insanlar mazur görürler. Cömertlii tandklaryla snrlamazlar. Cö-

mertlikleri herkese dönüktür. Büyük onlar için baba, denk onlar için

arkada ve karde, küçük olan, evlat gibidir. Bütün halk, onlarn gö-

zünde ihtiyaçlarm karladklar bir aile gibidir. Allah’a itaat ederlerse,

onlar itaate muvaffak klann Hak olduunu düünürler. Günah iler-

lerse, hemen tövbe ederler ve Allah’tan utanrlar, kendilerinden ortaya

çkan davranlar nedeniyle kendilerini km arlar. Onlar, günahlarnda

kaza ve kadere snmazlar. Böyle bir ey, Allah’a kar saygszlktr.

Onlar, kolaylatran, yumuak davranan ve efkatli insanlardr. ‘Onlar

aralarnda merhametlidir. Onlar secde ve rükû ederken görürsün Onla-

rn baklarnda Allah’n kullarna kar merhamet vardr. Sanki onlar,

alar gibidir. Onlarn üzerinde sevinçten daha çok üzüntü gözükür.

Bunun nedeni, yükümlülük diyarnn gerekleridir. Böyle insanlar, ken-

dilerine uyulan ve hürmet edilmesi zorunlu kimselerdir. Onlar, görül-

düklerinde Allah’n hatrland kimselerdir.

eyhlerden bir grup daha vardr. Onlarda bir savrukluk vardr ve

bu ekilde (hükümlere, kar) koruyucu deillerdir. Onlarn halleri ken-

dilerine braklr ve kendileriyle arkadalk yaplmaz. Onlarda harikulade

vb. umulabilecek olaylar gözükse bile, eriar karsnda saygszlk var

iken, buna itimat edilmez. Çünkü Allah’a giden yegâne yolumuz,

O’nun eriatdr. Allah’n eriatndan baka Allah’a giden bir yol oldu-

unu iddia eden insann sözü yalandr. Binaenaleyh hali doru olsa bile,

edebi olmayan eyhe uyulmaz. Bununla birlikte, ona da hürmet edilir.



300 Fütûhât Mekkiyye 8

Bilmelisin ki, Hakka hürmet, eyhe hürmetten geçtii gibi Hakka

saygszlk eyhe saygszlktan geçer. Onlar, Haldin pcrdcdarlardr.

Onlar, müritlerin kalplerindeki halleri korur. Öyleyse uyulmas gereken

eyhlerden birine elik edip ona hürmet etmeyen kimsenin cezas, kal-

binde Haklc bulmaktan mahrumiyet, Allah’tan gaflet vc konumasnda
da edepsizliin gözükmesidir. Hakkn kalpte bulunmas, sadece edepli-

ler için mümkündür. Bu kap, edeplilerin dndakilere kapaldr. Bir

mürid için eyhe hürmetsizlikten daha büyük bir mahrumiyet yoktur.

Allah ehlinden birisi, Allah ehlinin meclisleri hakknda öyle demitir:

‘Bir insan Allah ehlinin meclisinde bulunup onlarn ulatklar halleri

inkâr ederse, Allah iman nurunu kalbinden çekip alr.’ Öyleyse Allah

ehliyle oturmak tehlikelidir. Onlarla oturan kimse, tehlikededir. Arka-

dalarmz, kendi eyhinden baka bir eyh karsnda müridin durumu

hakknda görü ayrlna dümütür: Acaba onun b eyh karsndaki

hali kendi eyhinin karsndaki hali gibi mi olmaldr, yoksa farkl m
olmaldr? Bütün arkadalarmz, o eyhe de hürmet etmenin gereklili-

inde görü birliindedir. Bu nokta, onlarn görü birliine vardklar

yerdir. Bunun dndaki hususlarda ise, bir ksm ‘müridin baka bir

eyh karsndaki durumu kendi eyhinin karsndaki durumuyla birdir’

demitir. Bir ksm ise, iki eyhi ayrarak öyle demitir: ki eyhe göste-

rilen saygnn ayn olmas, müridin dier eyhin Allah yolunda uyulan-

lardan olduunu örenmesinden sonra olabilir. Bunu bilmiyorsa, lcisi-

ne ayn tarzda davranamaz. Birinci görüün hakl yönü olduu gibi di-

erinin de hakl yönü vardr. Hz. Peygamber bir kadna öyle demitir:

‘Sabr belann ilk geldii andadr.’ Kadn onun Allah’n peygamberi ol-

duunu bilmiyordu (bu nedenle ona gerekli saygy göstermemiti).

Mürit Hakk amaçlar. Maksad her nerede ortaya çkarsa, onu alr ve

benimser. Çünkü adamlar hakikat ile tannr, yoksa hakikat onlarla ta-
t

A

nnmaz. iin esas udur: Alem iki ilah, insann yükümlü olduu eriat-

lar farkl iki peygamber veya bir kadn iki koca arasnda bulunamayaca-

gibi mürit de -terbiye müridi ise- iki eyh arasnda bulunamaz. Ter-

biye olmakszn, sohbet söz konusu ise, bütün eyhlerle sohbet müride

zarar vermez, çünkü o bunlarn hükmü altnda deildir. Bu sohbet ‘be-

reket sohbeti’ diye isimlendirilir. u var ki Allah yolunda bundan bir

adam gelmez. Öyleyse hürmet, kurtulu için esastr.
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YÜZ SEKSENKNC BÖLÜM
Sema 7 Makamnn bilinmesi

ejkatli bir insann nasihatidir sana, bak!

Sema
’

‘mutlak sema’dr’ (duymak)

Sema’da snrlamaktan sakn

Çünkü o, yok olucu bir sözdür muhakkik nezdinde

Sema’ Kitaptan nedir, bilir misin?

Her bildiricinin ve çalgcnn bildiidir

Kuran’ teganniyle (okumak) sema’mzdr

Hak her konuanda dile gelendir

Allah kulunun ne dediini duyar

Onun sema’ (duyma) tahakkukla gerçekleir

Varln asl ‘kün (ol)’ sözünü duymaktr

Onunla var olduk, biz söylenenin aynyz

Ayetlerde onun öne geçiine bak!

Yüce ve kymetli bir bilgiyi ören

Duymak arifin tahakkuk ettii en erefli eydir

ilgi, ahlak ve tahakkuk olarak!

Allah öyle der: ‘O, Duyan (Semi’) ve bilendir.
H7 Baka bir ayette ise

‘Duyan ve Görendir1472
buyurur. Bu ifade, bilginin önüne getirilmitir.

Görme Haktan örendiimiz ilk eydir ve bizden O’na ilimitir. Söz

O’ndan iken duyma bizdendir. Böylelikle varlk, O’ndan meydana gel-

di. Aym ekilde, kendisinden vecd, ondan ise vücud (varlk) meydana

gelmeyen sema’, bu yolda sema’ deildir. te Allah ehlinin kendisine

döndükleri ve duyduklar sema’n mertebesi budur. Allah bir eye dta
var olmazdan önce öyle der: ‘Bizim irade ettiimiz eye sözümüz ‘ol

(kün)’ demektir, o da olur.*™ Sema’ ehlinin konuann sözünde duyduk-

lar ey de budur. Var olmas için ‘ol’ sözünü duyann (olmak için) ha-
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zrlanmas ise, sema’daki vecde benzer. Sonra dtaki vücudu ‘ol’ sö-

zünden meydana gelir. Allah ‘ol’ der,
£o da olur’ sözü, sema’ ehlinin

kalplerinde bulduklar Allah’a dair bilgi gibidir. Bu bilgiyi onlara vecd

halinde sema’ vermitir. Öyleyse varlk (vücud) sema’m duymam
kimse, sema’ etmemitir. Bu nedenle sûfler, vücudu vccdden sonra zik-

retmitir. Vücud, yani âlemin vücudu Allah’tan gelen söz ile var oldu-

unda -ki sema’ da âlemdendir- mutluluk yollarnn varl ile bedbaht-

lk yollarnn fark ortaya çkmaz. Mutlulua ulatran yollar ile bed-

bahtla ulatran yollar, ancak ilahi söz ve kevn duyma (sema’) ile ö-
renilir. Böylelikle bütün peygamberler, Kuran, Zebur, ncil ve sahifeler

ile sözü getirmilerdir. Öyleyse, sadece ‘söz
5
ve sema’ (duyma) vardr,

bakas yoktur. Söz olmasayd, irade sahibinin bizden neyi isteyecei bi-

linmezdi. Duyma olmasayd, bize söylenen sözü örenemezdik. Biz söz

ile tasarruf ederiz ve duymakla birlikte sözden dolay tasarruf ederiz.

Duyma ve söz birbirine baldr. Biri olmakszn dierinin bamsz
kalmas mümkün deildir. Bu ikisi iki nispettir. O halde söz vç duy-

mayla Hakkn nefsinde olan eyi öreniriz. Çünkü bizim yegâne bilgi-

miz onun iittirmesine baldr. Sözde veya duymada araç art deildir.

Bazen araç ile bazen araç olmakszn duyulabilir. Sözün arac dil, duy-

mann arac kulaktr. Sema’n varlktaki mertebesini ve dier nispeder-

den farklln örenince, unu bilmelisin ki: Allah ehli nezdinde sema’,

mutlak (snrsz) ve mukayyet (snrl) diye ikiye ayrlr. Mutlak sema’,

Allah ehlinin benimsediidir. Fakat onlar bu konuda ölçüler hakknda

güçlü bir bilgiye muhtaçtrlar. Böylelikle ‘snanma’ sözüyle balanmay

(gerektiren) sözü ayrt ederler. Bunu ise, herkes ayrt edemez. Bir ölçü

olmakszn, bu konuda serbest hareket eden, saptr ve bakasn da sap-

trr. Snrl sema’ ise güzel seslerle snrlanm namelerdir. Doa, ken-

dilerini alglayna göre, bu nameler nedeniyle harekete geçer. Sema’

derken (insanlarn genelinin) kast ettikleri ey, genellikle budur, yoksa

mutlak sema’ deildir.

Bu tanma göre sema’ üçe ayrlr: lahi sema’, ruhani sema’ ve do-

al sema’. lahi sema’, (kalbin özel gücü olan) srlar ile duyulur. Bu se-

ma’, her eyde, her eyden ve her ey vastasyla (Hakkn sözünü) duy-

madr. Bütün varlk onlara göre Allah’n tükenmez kelimeleridir. Bu ke-

limelerin karlnda, onlarn tükenmeyen kulaklar vardr. Bunlar, on-

lar adna kelimelerin meydana geliiyle onlarn srlarnda duymay sa-
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lar.
c

Onlara rollerinden hadis bir zikir (yeni bir ihtar) geldiinde, onu du-

yarlar5474 ayetinde bu hususa iaret vardr. Bir ksm duyduktan sonra

yüz çevirirken bir ksm duyduu nezdinde kalr. Bu, herkesin bileme-

yecei bir makamdr. Varlkta sadece O vardr. Fakat bilinmez ve ta-

nnmaz. Sema’, çok olan Allah’n isimleriyle ilgilidir. Her ismin bir dili,

her dilin bir sözü, her sözün bizde bir kula vardr. Duyandan ve söy-

leyenden hakikat ise birdir. Olumlu karlk verdiimiz ve baland-

mz bir nida olursa, bu nida, Allah’n bize
‘Bana dua edin size karlk ve-

reyim*75 buyurmasndan kaynaklanr. Biz de söz söyleme gücünü yara-

tnca, emrini duyduk. Bu durumda Allah (bizim sözümüzü) duyar.

çimizden bazlar bunu kabul eder. Nitekim hadiste öyle denilir: ‘Al-

lah kulunun diliyle ‘Allah kendini öveni duydu’ der.’ Bu makam sahibi,

bütün sözleri vekalet yoluyla söylemitir. Bir ksmmz ise, kendi zan-

mnea nefsiyle konuur. Halbuki gerçekte öyle deildir. Allah her konu-

ann dilindedr. Varlkta sadece Allah olduu gibi O’ndan baka söyle-

yen ve duyan da yoktur. Konumamz ‘Allah ile konuan’ ve ‘kendi ba-

na konuan’ diye ikiye ayrdmz gibi duymay da Rabbiyle duyan -

ki ‘ben onun kendisiyle duyduu kula olurum’ hadisinde dile getiril-

mitir- ve -kendi zannnca, halbuki gerçek öyle deildir- ‘kendi nefsiyle

duyan5
diye ayrrz. te ilah sema’ budur ve bütün duyulan her eye

yaylmtr.

Ruhani sema’ ise, bakalama ve deimeden korunmu varlk lev-

hasnda ilahi kalemlerin czrtlaryla ilgilidir. Bütün varlk açlm bir

sayfa, âlem ise yazlm bir kitaptr. Kalemler, dile gelir, akllarn kulak-

lar duyar, kelimeler yazlr ve görülür hale gelirler. Onlar görmek, bir

ilave olmakszn, onlar anlamaktr. Bu duymay bir seviyeye ulam
akllar ulaabilir. Sema’ bir dörtlüye dayaldr: zat, nispet, teveccüh ve

söz. Bu nedenle varlk ilahi sema’ vastasyla ortaya çkt gibi ruhani

sema’ da zat, el, kalem ve czrtdan meydana gelir. Böylelikle nefs-i na-

tka için vücud (varlk veya vecd), söz konusu kalemlerin ‘kalp levhala-

rna’ deitirme ve tasarruf yazlarm duyarken ortaya çkar. Öte yandan

doal sema’ da dört gerçek duruma dayanr: Çünkü doa, iki fail, iki

edilgen olmak üzere akledilir dört unsurdan oluur. Böylelikle doa,

dört unsuru meydana çkartr. Bu durumda doann yaps dört kar-

ma ve dört güce dayal ortaya çkar. Bu yaratl onlara dayaldr. Her

bir karm, özü gerei, onu ve hükmünü baki klmak üzere kendisini
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hareket ettireni arar, çünkü duraanlk, yokluktur. Kalemlerin czrtsn
duymak, alimlerin nefslerindc bu doal yaratl harekete geçirmeye el-

verili hali meydana getirmitir. Onlar için dört name ortaya koymu-

lardr. Karmlardan her birinin belli bir alette bir namesi vardr.

Bunlar, musikide -ki
£
ses ve ölçü bilgisi’ demektir- bun, zîr, müsenna ve

müselles diye adlandrlr. Namelerden her biri sevinç, alama ve farkl

hareketlerde karmlardan her birini harekete geçirir. Bu hareket, ru-

hanilii yönünden deil, doas bakmndan nefse aittir. Çünkü hare-

ket, doal yaratla aittir. Doal sema’ ile birlikte hiç bir zaman bilgi

meydana gelmez. Onun sahibi, bu nameleri söz konusu araçlardan ve-

ya okuyucularn seslerinden duyduunda, nefsinde bir sevinç veya hü-

zün bulur, fakat bilgi bulamaz. Çünkü bilgi, -doann kendisini arad
hal ve vecd doru bile olsa- doal sema’n nasibi deildir. Günümüzde

insanlarn sema’ böyiedir. Ruhani sema’ ile genelde, maddelerin dn-
da marifet ve bilgi gerçekleir. lahi sema’a ise hem maddelerin hem

maddenin dnda genel ilgisi olan bilgi ve marifetler elik eder, Kii

(genel olan) bu bilgiyi doal ve ruhani sema’da ‘bulur’, fakat (doal ve-

ya ruhani duymayla ile deil) doaya ve özellikle akla özgü ilahi sema’

vastasyla bulur. Sema’ sahiplerinin (duyanlar) bir ksm onu bilirken

bir ksm -onu sema’nda bulsa ve bulduunu inkara güç yetiremese bi-

le- mahiyetini bilemez. O halde Hakkn sema’, tpk varl gibi mut-

laktr vc onun ayrt edilmesi, güçtür. lahi kelamda namelerin ve sö-

zün dayand bir asl vardr ki o asllar en güçlüsüdür. Bu nedenle,

doalarda tesir ve güç (imkân) ona aittir. Nameler gelip duyuldu-

unda, yani çalg sesi veya bunun duyandaki etkisi mahalline ulatn-

da, hiç kimse onun etkisini kendinden uzaklatramaz. Öyleyse onun

otoritesi güçlüdür. Bunun nedeni ise dayand asln gücüdür. Çünkü

ilahi isimler, tek bir hakikate ait olsalar bile, Allah ehlinin bildii üzere,

isimler arasnda farkllk vardr. simlerde farkllk bulunduu ‘akledilir’

iken bu durum onlarn eserlerinden örenilir. Bu nedenle, namelerin

dayand ilahi hakikatlerin kelamn dayand hakikatten güçlü oldu-

unu örendik. öyle ki: Bir okuyucu veya iir söyleyeni duyarz. Bu

esnada içimizde bundan dolay bir hareket bulamayz, hatta belirli va-

kitlerde hareket bile etmeyiz. Çünkü iir, doal veznin dnda okun-

mutur. Ayn ayeti ya da iiri nameyle ve ölçüyle okuyandan duydu-

umuzda ise, vecde gelir ve harekete geçeriz. Bu durumda daha önce
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bulmadmz bir hali kendimizde buluruz. Bu nedenle doal namele-

rin dayand asl ile sözün dayand asl ayrt ettik, ite bu, duyulur

terazidir. Bu konuda akln terazisini örenmek için, âlemdeki ilahi ter-

tibin hikmetine baklr. nsan ilahi sema ehlinden ise, ilahi isimlerin ter-

tibini aratrr. Onun sema’nn asl bu isimlerdir. Ruhani sema ehli ise

isimlerin yüce ve aa âlemdeki etkilerinin tertibini aratrr. Böylelikle

duyulan her eyde onu bulur. Çünkü bütün duyulanlar, onun nezdinde

namedir. Bunlarn bir ksm duyulur ekilde hareket ederken bir ks-

mnda hareket olmaz. Ruhani harekete gelirsek, bu, zorunludur.

Allah’n ruhani harekederden ilahi harekedere çkan bir gurubu

vardr. Bu durum, Cüneyd’in ‘onlar donuk görürsün, dalar buludar

gibi akar (ayetiyle) ilgili yorumunda dile getirilir. Fakat onlarn hareket

etmesi, kendilerini donuk zannettiin haldedir. Böylelikle hareketin o

ahsla ilikisi, kulunun tövbesiyle sevinmenin ve evine gelen kiiden

dolay mudu olmann yüce mertebeyle ilikisiyle birdir. Bunlar inanl-

mas zorunlu olan ilahi hallerdir. Onlarn niteliini ise sadece Allah'n

(bu bilgiyi) nasip ettii kimseler bilebilir. Böyle birinin sema’daki hare-

keti ilahidir. Sema’n keyfiyeti, ulalan fakat söylcnemeyen ilimlerden-

dir. Allah’n her gece yakn semaya indiini belirten rivayet, (sema’daki)

sevince ya da neeye benzemez. Çünkü bu sevinme, âleme ait bir sebep-

ten kaynaklanr. Yakn semaya inmek ise, gerçekleen bir iten deil,

umulan bir durumdan kaynaklanr. Birincisi sema’ bahsine katlrken

kincisi ona katlmaz. Bunu bilmelisin.

Scma’ kendisi için zorunlu bir bahse balayarak inceledik. Sema’

ile ilgili söylenmesi gereken her hususu, burada örenilsin diye, özet ve

veciz bir ekilde dile getirdik. Sema’ ile ilgili hikayeler ise burada zikre-

dilmesine gerek olmayacak kadar çoktur. Çünkü bizim kitabmz, hika-

yelere deil, ilerin esaslarm incelemeye dayanr. Hikayelerle ilgili ki-

taplar çoktur. ‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’
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YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sema'm Terki Makamnn Bilinmesi

Allah Allah! Akl yok ki O’nu tasvir ede
*

Vehim, beer sûretitde tapar O’na

eriata bir vakit snrlar, bir vakit mutlaklatrr

Olu (kevn) suretlerde O’nu ispatlar

Sema’n terki anlalmayacak bir makam

Onu ancak haberde güçtüler anlar

'OV demise, kime söylemitir? Hakikat bir

Eserde ve dta O’ndan bakas yok ki

Bu söz nezdinde 'oV nedir ki?

01 sözü -iyice incelersen- meydana gelmemitir

Sözü duymayjeta’dan bakas söylemedi

Ayet ve-sûretlerin anlamlarn tam bilen feta

Kelam olmasayd sema’ da olmayacakt

Kelam gelmitir, sen de tetikte of

Mutlak sema’n terki mümkün deildir. Büyüklerin terk ettii se-

ma’, büinen-snrl sema’dr ki, o tegannidr. Efendimiz Ebu’s-Suud e-

ibli el-Badad’ye ‘Sema’ hakknda ne dersin?’ denilince, öyle demiti:

‘Sema’ tasavvufa yeni katalana haram, sonra gelene gereksizdir.’ ‘Sema’

kimin içindir?’ denilince, öyle demi: ‘Sema ‘kalp sahibi’ orta derece-

deki topluluk içindir.’ Bir kadn Peygambere gelerek ‘Allah’n peygam-

beri! Senin huzurunda def çalacam adadm’ deyince, Peygamber

‘Adadysan, yap, yoksa olmaz!’ demidr. Def çalmak, mubah olsa bile,

büyüklere göre ondan uzak durmak daha uygundur. Ebu Yezid el-

Bcstami def çalmay kerih görür ve kabul eunezdi. Rivayete göre b
Cüreyc’e bu konu sorulunca, öyle demitir: ‘Keke sema’dan ba baa

çkabilseydim: Ne zararm ne kârm okun.’
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Bizim bu konudaki görüümüze gelirsek, nefsi hakknda temkin

sahibi, onu istemez. Bulunduunda ise ondan dolay (meclisi) terk et-

mez. Bize göre def çalmak, genel anlamda caizdir, çünkü haraml
hakknda peygamberden bir rivayet gelmemitir. Bir insan Rabbi kar-

snda kalbini snrl sema’da buluyorsa, onun scma’ terk etmesi zorun-

ludur. Çünkü bu, gizli-ilahi bir tuzaktr. Kalbini, sema’da olduu gibi

sema’ dnda ve her durumda buluyor, fakat namelerde daha fazla

‘buluyor’ ise, böyle bir insann sema’ meclisinde bulunmas haramdr.

Burada sadece iirde dinlenen nameleri kastetmiyorum, namenin i-

irde ve iirin dnda bulunuunu kastediyorum. Buna okuyann güzel

sesi nedeniyle ‘kalbini bulup’ sesi güzel olmayan birisinden ayn ayeti

dinlediinde kalbini bulamad Kur'an- Kerîm okuma da dahildir.

Böyle bir vecde güvenilemeyecei gibi bu esnada (kiinin kendinde

bulduu) ilahi mertebeyle ilgili rikkate de itimat edilemez. Çünkü o

nedenlidir ve böyle bir rikkat ve incelik, doadan kaynaklanr. Ayrnty

bilip ilahi, ruhani ve doal ema’ ayrt eden insan ise, böyle bir kar-

trmaya maruz kalmaz ve (söz gelii) doal sema’ esnasnda Allah vas-

tasyla sema’ ettiini (duyduunu) söylemez. te böyle birine sema’ ya-

saklanmasa bile yine de onu terk etmesi daha yerindedir. Özellikle kii

uyulan eyhlerden birisyse, sema’ terki daha uygundur. Böylelikle ya-

lanc-iddiac veya yalan niyeti olmasa bile halini bilmeyen kimse, onunla

perdelenir.

YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kerametler Makamnn Bilinmesi

Baz adamlar kerametleri sayar,

Makamlara ulamann gerçek delili

Kerametler müjdenin ta kendisi, onlar getirdi zira

el-Müheymin’in elçileri göklerin üzerinden
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Bizde ise -bilirsen- bu hususta tafsilat var:

Cemaat kerametler ile sevinmez

Aldatma ona elik ederken nasl sevinilir

?

Bilgisiz ve afet sahibi bir grup hakknda

Onlar gerçekte bilmediklerini bilmez

Cehaletin en büyüü de odur

Keramet bir korumadr

Sözde, fiilde ve niyetlerde koruma

Bu keramete karlk isteme

Kerametlerin dürülüünde tuzaktan sakn

Allah sana yardm etsin, bilmesin ki, Haktan keramet, O’nun el-

Birr isminden, iyi kullar (Ebrar) için uygun bir karlk olarak gerçekle-

ir. Çünkü münasebet onu gerektirir. Gerçi kerametin üzerinde gözük-

tüü kimsenin bir talebi olmayabilir.

Kerameder ikiye ayrlr: Duyusal ve manevi kerametier. Sradan in-

sanlar, kerameti düünceyi okumak, geçmi, gelecek ve imdiki zaman-

da bilinmeyenleri bildirmek, u üzerinde yürümek, havay yarmak, yeri

dürmek, gözlere görünmemek, duaya hemen karlk vermek gibi duyu-

sal tarzda anlarlar. Baka bir ifadeyle sradan insanlar, kerametieri böyle

sayar. Manevi keramederi ise Allah’n seçkin kullar tanr ve bilir, sra-

dan insanlar bilemez. Manevi kerameder, eriat adabnn korunmas,

güzel ahlak yerine getirmeye ve kötü ahlaktan uzaklamaya muvaffaki-

yet, genel olarak vakiderinde farzlar yerine getirmek, hayrlara komak,

insanlara kar kin ve nefreti gönlünden çkartmak, haset ve kötü zan-

dan kalbi temizlemek, kalbi bütün kötü niteliklerden arndrarak her ne-

fes murakabeyle onu süslemek, Allah’n haklarn kendinde ve eyada

gözetmek, Rabbinin kalbindeki eserlerini gözetmek, çkarken ve girer-

ken nefesleri gözetmektir. Kendisine gelirken onlar edeple karlad
gibi, onlara (Hakkn karsnda olduunun bilinci anlamndaki) ‘huzur

5

elbisesi giydirir. Bütün bunlar, bize göre, aldatma vc tuzan giremedi-

i velilerin manevi keramederidir. Aksine bunlar, sözleri tutmann, ni-

yetin doruluunun, dilek gerçeklemediinde ve naho bulunan bir i
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ortaya çktnda, kaza ve kadere rzann delilidir. Bu kerametlerde in-

sana sadece Allah’a yakn melekler ve O’nm seçilmi hayrl ehli ortak

olabilir.

Sradan insanlarn bildiini söylediimiz keramederin hepsinde

gizli bir tuzak olabilir. Onlar ‘keramet
5 saydmzda, bir istikametin

neticesi olmalar veya istikametin onlar ortaya çkartmas gerekir. Aksi

halde keramet olamazlar. Keramet istikametin neticesiyse Allah onu

amelin pay ve fiilinin karl yapmtr. Keramet fiilden önceyse, seni

ondan dolay Allah hesaba çekebilir. Sözü geçen manevi keramedere

gelirsek, onlarda belirttiimiz tuzak yoktur, çünkü bilgi onlara elik

eder. Bilginin gücü ve deeri, tuzan keramete girmemesini salar.

Çünkü er5
! snrlar ‘ilahi aldatma’ için konulmu tuzak deildir, onlar,

mutlulua ulamadaki açk yollardr. Bilgi seni amelin nedeniyle övün-

mekten korur. Çünkü bilginin deeri, seni kullanmasdr. Seni kullan-

dnda ise, amelinden seni soyutlayarak o ameli Allah’a izafe eder, sen-

den ortaya çkan itaat veya (Allah’n snrlarn korumann (kendinden

dolay deil) Allah’n tevfk ve hidayetiyle gerçekletiini sana öretir.

Sradan insanlarn kerametlerinden biri ortaya çktnda bilgili insan,

bundan Allah’a snr ve alkanlklar vastasyla böyle keramederden

gizlenmek ister -bilgiden baka- parmakla gösterilecek ekilde sradan

insanlardan ayraca bir özelliin kalmamasn diler. Çünkü bilgi, is-

tenilen eydir ve bütün yaralar onun sayesinde gerçekleir. Bilgisiyle

amel etmese bile, ‘bilenler ile bilmeyenler eit deildir.’ Öyleyse bilen-

ler, (gerçek ile yanl) kartrmazlar. Allah’n kullarna yönelik kerame-

ti, Hakkn onlardaki yüzünü göremedikleri için, yaratklardan vc kendi-

lerinden soyutlanarak Allah’a yönelenler için gerçekleir. Allah’n onlara

ihsan ettii en büyük keramet, bilhassa bilgidir, çünkü dünya, bilginin

yeridir. Bunun dndaki harikulade olaylara gelirsek, dünya onlarn yeri

deildir. Öyle bir eyin keramet olmas, Allah’n bildirmesiyle müm-

kündür, yoksa kendisi nedeniyle keramet olamaz. Bir ey Allah’n bil-

dirmesiyle keramet ise, buradaki keramet de, bilgi demektir. O halde

Hakkn kullarna dönük kerameti, onlara ihsan ettii bilgidir.

Ebu Yezid’e yeryüzünün dürülmesi sorulunca, öyle demi: ‘Bu da

ne ki? blis bile bir anda doudan batya gidebilir. Halbuki onun Allah

nezdinde hiç bir deeri yoktur.’ Havann yarlmas sorulunca, öyle

demi: ‘Kular havay yarp geçer. xMümin Allah’n nezdinde kulardan
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üstündür. Öyleyse kularn ortak olduu bir i nasl keramet saylr?
5

Bütün zikrettiimiz eylere böyle nedenler gösterdikten sonra, öyle

demitir: ‘lahi! Bir topluluk seni talep etmektedir. Taleplerini zikrettik-

lerinde, sen onlar megul ettin ve kendilerini söylediklerine ehil yaptn.

Allah’m! Beni bir eye ehil yaptnda, sana ait eylerden birisine ehil

yap!
5

Burada Ebu Yezid, bilgiyi dilemitir. Bilgi, en büyük hediye ve en

üstün keramettir. Aleyhine delil bilgiyle ortaya çksa bile, (suçunu) iti-

raf etmeni salayan ve (Allah’a) kar delil getirmeni engelleyen de bil-

gidir Çünkü sen, lehinde olan, aleyhinde olan ve Allah’a ait olan

(bilgi sayesinde) bilirsin. Allah, peygamberine sadece bilginin fazlasn

istemesini emretti, çünkü bütün iyilik, bilgidedir. Binaenaleyh bilgi, en

büyük keramettir. Bilgi var iken amel yapmamak, amel yaparken bilgi-

siz olmaktan iyidir. Bilginin gerçekleme araçlar pek çoktur. ‘Bilgi’

derken, Allah’, ahiret hayatn ve dünya hayatnn hak ettii ve niçin

yaratld ve ortaya konulduunu bilmeyi kastediyorum. Acaba dünya

niçin yaratlmtr? Bu bilgi sayesinde insan bulunduu her yerde bir

basiret kazanarak kendisini ve hareketlerini bütünüyle bilir. Bilgi, kua-

tc ve ilahi bir nitelik, Allah’n en üstün ihsandr. Allah ''Ona katmz-

dan’ -bizden bir rahmet olarak-
r

bilgi verdik
5476 buyurur.

Bilmelisin ki bilgi, rahmet kaynandandr. Sana kerametin mahi-

yetini ve sana Allah’n hediye ettii eyin O’nun bildirimiyle keramet

olabileceini söyledik. Bu keramet, ahiretteki nasibini eksiltmeyecei

gibi amelinden bir eyin karl da deildir. O, sadece senin Hakka ge-

liin (için bir hediyedir). Çünkü O’na gelmen, O’nu bilmeyinden kay-

naklanr, çünkü sen, O’nu ilk admnda görmemisindir. Ebu Yezid

Hakk aramak uruna Bestam’dan ilk kez çktnda, böyle bir halle

karlam. Bir adam karsna çkarak ‘Ne aryorsun?’ demi. Ebu

Yezid ‘Allah'
5

deyince, adam ‘Aradn Bestam’da brakmsn! 5 demi.

Bunun üzerine Ebu Yezid O’nu nasl arayacann farkna varm. Bu

durum ‘Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir
5477 ayetinde dile getirilir.

Öyleyse ne bilgi var ne iman! Allah seni kendisini müahedenin bilgi-

sinden mahrum brakrsa, O’na imandan daha az yoktur burada. Bu

nedenle O’na gelen, bilgisizliinden dolay O’na gelmitir. Bu gurubun

(sûflerinin) bütün niyetleri Allah’a yönelmitir ve O’nu ararlar. Onlar,

Allah’a yönelmi, Allah ise onlara diledii ihsanlar vermi, bunun da

özellikle ‘konukluk hediyesi’ olduunu bildirmitir. Allah’n bildirme-
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siyle bunu örenmedikleri sürece, bu konuda Hakkn tuzandan ya da

ahiretteki paylarnn eksilmesinden korkulur. Böyle bir durumda

ahirette keke dünyada kendilerine hiçbir ey verilmemi olsayd diye

temenni ederler.

YÜZ SEKSEN BENC BÖLÜM
Kerametin Terki Makamnn Bilinmesi

Kerametin terki delil olmaz

5ö2ümü dinle, en doru sözdür o

Kerametin varl bazen

ikram edenin paydr, sonra kötü bir yol tutar

Seni yükümlü tutan bilmede hrsl ol

llah’n yerine bedel arama

Kerameti örtmek bir zorunluluk

Adamlar nezdinde, baarsz olma

Peygamberlerde gözükmesi ise farzdr

Vahiy böyle inmitir

Ayetleri (mucize) ve kerametleri izhar, iddialar nedeniyle peygam-

berler için zorunlu iken peygambere uyan velinin onlar gizlemesi va-

ciptir. te sûflerin yolu budur. Çünkü veli bir iddiada bulunmad
gibi iddiada (bulunmas) da gerekmez, çünkü o, eriat getiren biri de-

ildir. Artk eriat terazisi âlemde ortaya konulmutur. ekilci alimler -

ki onlar fetva verenlerdir- Allah’n dini hakknda o teraziye göre hüküm

vermilerdir. Onlar, cerh ve tadil ehlidir. Veli ise, yükümlü olmasn ge-

rektiren akl var iken ortaya konulmu eriat terazisinin dna çkarsa,

hali kendisine braklr. Bunun nedeni, Rahman’m nefesinde onun hak-

kndaki ihtimaldir. Bu brakma da meru terazide vardr. eriatn
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zahirinde cezay gerektiren ve hakim nezdinde sabit bir durum veliden

ortaya çkarsa, o ceza veliye uygulanr. Gerçekte onun için söz konusu

olan ihtimal bu cezadan kendisini kurtaramaz. Bu ihtimal, bakalarna

eriatça yasaklanm eylerin mubah klnd ve kendilerini cezalandr-

mad kimselerden olmas ihtimalidir. Fakat bu durum, ahiret haya-

tnda böyledir. Allah Bedir savaçlar hakknda (bakasna yasaklanm)

fiillerin onlara mubah olduundan söz etmitir. Bir rivayette de ‘Dile-

diini yap, seni baladm’ buyurur. Halbuki ‘dünya hayatnda senden

cezay kaldrdm’ dememitir. Cezann uyguland kii, gerçekte gü-

nahkâr deil ise, sevap alr. Örnek olarak Hallaç ve yolundan gidenleri

verebiliriz.

Kerameti terk, bazen Allah’n bildirmesiyle olabilir. Çünkü Allah,

O’nun nezdinde kullarnn büyüklerinden biri olsa bile, veliye bundan

bir eyi vermeyebilir. Kastettiim, Allah’a dair bilgi deil, görünen ha-

rikulade olaylardr. Bazen veliye Alah, kendiliinde bu konuda bir im-

kân verebilir, o ise, bütün bunlar Alah için terk eder ve üzerinde ke-

ramet gözükmez. Bu yolda bu özellikteki bir grup gördük. Efendimiz

Ebu’s-Suud b. ibl’e -ki zamann âkili idi- halini gizlemeyen birisi ken-

disine ‘Allah sana tasarruf gücü vermi midir -ki o keramederin asldr-’

diye sorduunda, öyle demiti: ‘On be seneden beri, bize o güç veril-

di de, Hak bizim admza tasarruf etsin diye nezaketen onu braktk.’

Ebu’s-Suud Allah’ vekil edinirken O’nun emrine balandn kasteder.

Bunun üzerine soru soran kii ‘peki ne kald geride?’ dediinde, öyle

demitir: ‘Be vakit namaz klmak ve ölümü beklemektir. nsan çrp-

nan bir kua benzer: Dolu bir az ve yürüyen bir ayak!’ Ebu’s-Suud

öyle derdi: ‘Bana söylenen sözlerden en houma gideni uydu:

Ölüm döeine ayam koydu

Sonra ona dedi ki ‘hair sana yaklat’

Adam dediin budur! Böyle olmayan biri, adamlk iddiasnda bu-

lunmamaldr. Kitabn bu bölümünü yazarken, Hak bana srr’mda öy-

le hitap etti: ‘Beni kim vekil edinirse, beni dost edinmitir (ilerinde ve-

kil yapmtr). Beni vekil yapan, beni hesaba çekebilir ve beni vekil yap-

t konuda soru sorabilir. Böylece i, tersine döner ve mertebeler dei-

ir.’ Alah’n raz olduu ve seçtii kullarna kar davran böyledir. Bu
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ihsann üzerinde ise, himmetin kendisini arayaca bir ihsan yoktur. Bu

mertebe, muhakkik kulu kendi deerini bilmekten uzaklatrmaz. Al-

lah’ ise ‘Hakkn güçleri ve organlar olduu kimse’ vekil edinebilir.

Çünkü hakikatlerin deimesi imkânszdr. Hak Hak, halk halk, kul

kuldur.

Böyle birinde gözüken harikulade, bizce keramet deildir, çünkü

keramet, üzerinde gözüktüü kimseye döner. Makam böyle olan birisi

için böyle eyler tesadüf edebilir. Nitekim be yüz seksen alt ylnda

bulunduumuz bir mecliste bizim için dc benzer bir ey gerçeklemiti.

Müslümanlarn kabul ettii ekilde nebilii inkâr eden bir filozof, ya-

nmza geldi. O, nebilerin getirdii mucizeleri dc inkâr ediyor, hakikat-

lerin deimeyeceini iddia ediyordu. Hava souktu ve k mevsimiydi.

Önümüzde atele dolu bir mangal vard. Münkir öyle diyordu: ‘Avam

diyor ki, brahim atee atld fakat ate onu yakmad. Ate doal cisim-

leri yakar. brahim kssasnda zikredilen ate, Nemrut’un kin ve öfke-

siydi. O ate, öfke ateiydi. brahim’in ona atlmas ise Nemrut’un öfke-

sine muhatap olmas, atein onu yakmamas, zalim Nemrut’un gazab-

nn ona ilemeyiiydi. Bunun nedeni ise ‘klarn kaybolmas’ hakknda

ortaya koyduu kantlarla brahim’in kendisini yenmesiydi. Bu kantla-

ra göre, klar ilah olsayd, kaybolmayacaklard. brahim buradan (Al-

lah’n varlna) delil oluturdu.’ Sözünü bitirdiinde, bu makama ve

güce ulam kimselerden birisi öyle demiti: ‘Sana Allah’n atein b-

rahim’i yakmad ve onu brahim için souk ve selametli yapt hak-

knda söyledii sözün doruluunu gösterebilirim. Burada onu savun-

mak için -yoksa kendim için bir keramet olsun diye deil- senin karn-

da brahim’in yerini alacam.’ Münkir filozof ‘Böyle bir ey olamaz’

deyince, adam öyle dedi: ‘u gördüün ate, yakc deil mi?’ O da

‘Evet’ diye cevap verince, veli ‘onu gözlerinle görüyorsun deil mi?’ di-

ye sordu, sonra mangaldaki atei inkarcnn üzerine döktü. Bir süre ate

elbisesinin üzerinde kald, eliyle onlar çeviriyordu. Atein kendisini

yakmadn gören münkir armt. Veli, atei mangala geri koyup

öyle dedi: ‘imdi atee elini yaklatr.’ Münkir elini yaklatrnca, ate

elini yakt, bunun üzerine veli öyle dedi: ‘brahim’in durumu da böv-

leydi. Atee emir verilmitir; emirle yakar ve emirle yalemay brakr.

Ayn ekilde, Allah dilediini yapandr.’ Bunun üzerine münkir, teslim

olmu ve tövbe etmitir. Böyle bir ey, kerametleri rerk eden kimse üze-
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rinde gözükebilir. O insan, keranederi kendi devrinde (daha önce)

doruluuna delil olacak mucize ve ayer gösteren peygamberin vekili

olarak gösterir. Böylelikle keramet, âri'nin ve dinin doruluuna delil

olsun diye ortaya koyar, yoksa onunla veli olduunu göstermeyi amaç-

lamaz. Keramederin terki bu demektir.

Kerametin terkinin adamlar vardr. Onlar, Melamilerdir. Sûfiler

ise, keramet gösterir. Kcramcder, zikrettiimiz tarzda olmadkça, bü-

yük adamlara göre nefislerin büyüklenme duygusunun bir tezahürüdür.

YÜZ SEKSEN ALTINCI BÖLÜM
Harikuladeler (Adeti Amak, Keramet) Makamnn Bi-

linmesi

Harikuladeler ksmlara bölünmü

Teorik düünce onlar böyle snflar

Bir ksm Hak tarafndan açklanm

Peygamberlere tahsis edilen mucizeler gibi

Dier ksmdakiler ise ihtimalli

Onu belirlemede kesin bir bilgi yok

Hepsi Allah’n hitabnda açklanmtr

Aratr, yazl bulursun onlar Kitapta

Müjde, sihir, aldatma ve onun alameti

Hepsi zikredilir Kitapta

Bunlar be ksmla snrl

nceleyenler varlklarda bulur onlar

Bilmelisin ki, harikuladeler makam, pek çok tarzdadr. Bir ksm
nefsin güçlerinden meydana gelir, çünkü âlemin cisimleri, nefsin him-
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met güçleri karsnda edlginleir. Allah onlar böyle yaratmtr. Bazen

bilinen-dogal bir yöntemden meydana gelirler. Örnek olarak, Gökbi-

limcilerin kulland yöntemleri ve benzerlerini verebiliriz. Bunun tarz,

uzmanlarnn nezdinde bellidir. Bazen harfin nazmndan meydana gelir.

Bu tarz, gök bilimcilere aittir. Bazen zikredenin söyledii bir takm

isimlerden meydana gelirler. Bu isimlerden görenin gözünde -gerçekte

deil- ‘harikulade
5

diye imlendirilen fiil ortaya çkar. Bazen ismin kuv-

vetinin gücüyle gerçekleir. Bütün bunlar Allah’n yaratmasyla yaratl-

m kudrete dahildir. Baz harikulade olaylar, ilahi mertebeye özgüdür.

Onlarda kulun çaba ve gayreti yoktur. Allah onlar kulda izhar eder ya

da Allah’n emri ve bildirmesiyle kuldan ortaya çkarlar. Bunlar, merte-

be mertebedir. Bir ksm ‘mucize’ diye isimlendirilirken bunlarn bir ta-

km artlan ve özel nitelikleri vardr. Bir ksm, ‘ayet
5

veya ‘mucize
5

diye

isimlendirilmez. Bir ksm ise, ‘keramet
5

,
bir ksm ‘destek’, bir ksm

‘uyarc5
ve ‘tevik edicidir.

5
Bir ksm, (amele) karlktr. Bir ksm, al-

datma ve tuzaktr. Bütün bunlarn Allah ehli nezdinde alametleri vardr.

Bununla birlikte Allah ehlinin -ilk snftan farkl olarak- bu konuda bil-

gileri yoktur. lk snf (peygamberler), kendilerinden ortaya çkan eyler

hakknda bilgiye sahiptir. Sözünü ettiimiz ve ameli Allah’a izafe edilen

ikinci snftan meydana gelen her ey ihtimale açktr: Acaba o, bir ina-

yetten mi gerçeklemitir yoksa böyle deil midir? Mucize ve ayet ise,

böyle deildir. Çünkü onlar, kesinlikle inayetten meydana gelmitir ve

onlar dorudur. Destek de, böyledir. Bu ikisinin dndakiler daha önce

de söylediimiz gibi ihtimale açktr.

Konumuza dönersek: Yolumuz öyle hüküm vermitir: Velilerde

harikulade, kendiliinde hakikatinin verdii hükmün dna âdeti çkar-

tan kiide ortaya çkabilir. Bu ise, onun mubahlardaki tasarrufu veya

haram ilemek veya bir vacibi brakmak gibi eytann süsledii vesvese-

dir. Kim kendiliinde âdeti aarsa, Allah da düünceyi okumak veya ha-

vada yürümek veya herhangi bir ekilde isimlendirilen bir harikulade

olay onun adna meydana getirir. Keramet türlerini, mertebelerini ve

onlardan ortaya çkan hususlar Mevakiu.’n-nücum’dz zikrettik. Bu -

konuda bilebildiim kadanyla- bizden önce gelen yoktur. Kastettiim,

kitabn içerdii konular bilmek deil, onun sralamasdr. Mevakiu'n-

nücum yöntemi doru, faydas çok, hacmi küçük bir kitaptr. Onu

(âlemdeki karlkl) ilikileri dikkate alarak yazdk. Çünkü karlkl ili-
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ki, âlemin varlnn esasdr. Harikulade de, âlemin bir parçasdr. Al-

lah âlemdeki ayetlerini alk olunan ve olunmayan ekilde yaratmtr.

Alk olunmayanlar ise, ‘Allah’tan anlayan’ kimseler yorumlayabilir.

Bakalar, Allah’n b fiillerde neyi amaçladn bilemez. Allah Kuran’

alk ayetlerle doldurmutur. Örnek olarak gece ile gündüzün pe pee

gelmesi, bitkilerin çkmas, yamur amas, denizde büyük gemilerin

yüzmesi, dillerin ve renklerin farkll, geceleyin uyumak, gündüz Al-

lah’n ihsann aramak gibi hususlar zikredebiliriz. Kuran’da ‘akleden’,

‘duyan’, ‘anlayan’, ‘iman eden’, ‘bilen’, ‘takva sahibi’, ‘tefekkür edenler

için ayet’ diye zikredilen her ey, bu ksma girer. Bununla birlikte hiçbir

insan, onlar kendiliinden kaldramaz. Bunun istisnas, Allah’n seçkin-

leri ve Allah ehlidir -ki onlar Kur'an- Kerîm ehlidir-.

Alk olunmayan ayeder (mucizeler) ise, harikulade olaylardr.

Bunlar sradan insan larn nefslerine etki eden olaylardr. Örnek olarak

zelzeleler, sarsntlar, güne tutulmas, hayvann konumas su üzerinde

yürümek, havay yarmak, gelecekte olacaklar -haber verildii gibi ger-

çeklemek üzere- bildirmek, düünceleri söylemek, az yemein pek çok

insan doyurmas gibi hadiseleri verebiliriz. Bunu özellikle sradan in-

sanlar önemser. stikametten meydana gelmeyen ya da Allah’a dönmeye

uyarc veya tevik edici olmayan ve kiinin gayretinin bulunmad ha-

rikulade, aldatma ve biünmeyen yönden bir tuzaktr. Böyle bir ey, ita

atsizlik yaparken Allah'n kuluna verdii ‘salam bir tuzaktr.’ Burada

ariflere ait garip bir sr vardr. Bu srrn açklanmasnda genel adna za-

rar bulunmasayd, söylerdik. Bilinen her ey, söylenemez.

‘Harikulade (âdeti aan)’, ilk gerçekletiinde harikuladedir. kinci

kez gerçekleirse, bu kez âdet haline gelir. Gerçekte ise her ey sürekli

yenilenir. Öyleyse tekrarlanan bir ey olmad gibi harikulade de yok-

tur. Olan ey, bir eyin kendisinin deil, benzerinin ortaya çkmasdr.

Bir ey yinelenmemitir, dolaysyla âdet de deildir. Yinelemeydi, âdet

haline gelirdi, insanlar bu gerçekten perdelenmitir. Söylediimi anla-

dysan, sana gerçei açklam oldum. Ulûhiyet, (varlkta) tekrar olma-

yacak kadar genitir. Fakat benzerler körlerin gözlerini perdeler. Onlar,

‘dünya hayatnn zahirini bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.*7* Kastedi-

len, ikinci benzerin varldr. 'Onlar yeni yaratmadan kuku içindedir .

M7V

Mümkünler sonsuzdur ve kudret ilemitir. Halt ise sürekli yaratcdr.
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Öyleyse tekrar nerede kalmtr? Halbuki sadece yinelenme bilinir ve bu

ise ‘âdetin almasdr.’

YÜZ SEKSEN YEDNC BÖLÜM
Mucize Makamnn Bilinmesi. Mucize, Hakknda Mu-
cize Olduu Kimsede Halin Deimesi Nedeniyle Na-

sl Keramet Saylr.

Mucize yol yok, sonsuza dek

Bir daha gözükmesine imkân yok

Ne veli ne bakas adna

Sözümü incelersen, dorudan ayrlmazsn

Yaratklar onu aarsa, onun yalan yoktur

Yaknda ve uzakta One geçenin doruluu

Bu nedenle nebilerde deiti

Kimsede bir izi görülmedi

Bir nebiye ait mucizenin veli için keramet olup olamayaca hak-

knda görü ayrlna düülmütür. Çounluk, bunun mümkün oldu-

unu söylemitir. Ebu shak Isferayînî ise böyle düünmez. Biz de o

görüteyiz. Fakat biz, bu konuda üstadn zikretmedii bir art ileri

sürmekteyiz. Bu art, velinin onu (kendi adna) ‘keramet
5
olarak deil,

peygamberi dorulamak üzere ortaya koymasdr. Böyle bir ey, bize

göre gerçekleebilir, hatta bizzat ona tank olduk. Bu durumda, söyle-

diimiz ekilde, bir peygamber için ‘mucize’ olan ey, veli adna gerçek-

leir. Bu husus üstada sorulsayd, o da bu görüü benimser ve -

konunun dna çkmad için- onu yadrgamazd. Görü ayrlnn
gerçekletii nokta, onun (peygamberin mucizesi) veli adna keramet

olup olamayacadr? O, velinin kerameti olmaz. Bunu mümkün gören-
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ler ise, peygamberin elinde ortaya çkp ‘mucize’ diye isimlendirilmesini

salayan tarzda velide ortaya çkamayacan art saymtr. Onlar, veli-

nin veli olduu hakknda bir meydan okumas durumunda, Allah’n

onun adna âdeti aabileceini mümkün görmülerdir. Yalanc da ya-

lanc olduu hakknda -ki yalanc olduunu söylerken doru söyler-

meydan okursa, Allah âdeti onun yalanc olduunu (göstermek üzere)

aabilir. Onlara göre (bu ikisini) ayran vardr ve o da söylenen bir

yöndür. Dorusu, üstadn görüüdür ve teorik kant da bu görüü ve-

rir. u var ki Peygamber, meydan okuma annda veya özellikle hayat

süresince (gösterdii mucizenin bakas adna) imkânsz olduunu be-

lirtmi ise durum farkldr. Böyle bir fiil, art koulan süresi dolduktan

sonra bakas için ‘keramet’ olarak gerçekleebilir. Peygamber (bir za-

man belirtmeden) genel olarak bunun imkânszlm söylemise, üsta-

dn söylediine imkân olmaz. Zikrettiimiz bu açklamay, her iki grup

için teorik delil gerektirir. Bilebildiimiz kadaryla, bu konuya dikkat

çekeni veya bunu söyleyeni görmedik. ‘En iyisini bilen Allah’tr.’

Aciz brakma iki ekilde gerçekleir: Birincisi, insann gücünde ol-

mayan bir eyin getirilmesidir ki, bunu Allah yapabilir. Böyle bir eye,

yani onun bilgisine ulamak, Allah’tan bakas için mümkün deildir.

Buna örnek olarak, ölüyü diriltmeyi verebiliriz. Buna Allah’tan bakas

güç yetiremez. fakat bilgi yoluyla onun canl olduuna ulamak, güç

tür. Çünkü biz, Musa’nn asasnn ylan olduunu ve sihirbazlarn asala-

rnn ylan olduklarm gördük. Sradan insanlar, iki ylan ayrt edemez.

Bu nedenle ‘onun bilgisine ulamak güçtür
3

dedik. Dier yön ise, (insa-

nn kendisine ulamasna) daha yalcn olandr. O da ‘yüz çevirmektir

(engellemek)’ Peygamber öyle der: Adeten sizin güç yetirebileceiniz

bir eyi ben iddiam dorulamak üzere getirdiimde, beni gönderen

kimse, onu yapma imkânn sizden alr, ona kar koymaya güç yetirc-

mezsiniz. Onu yapabilecek herkes, o esnada kendinde bir acizlik bula-

rak iddiadan önce güç yetirebildii bir eyi yerine getiremez. Bu tarz,

ilkine göre karklktan daha uzaktr. Zaten mucize’nin (aciz brakan)

anlam da budur. Bununla birlikte o, gerçeklemi ve onun mucize ol-

duu anlalmtr. O mucizeyi getiren peygamberin doruluunu ara-

tran kii nezdinde (onun peygamber olduu hakknda) bilgi gerçek-

lemi, fakat kendisine iman nasip olmam, içlerinden doru olduunu

inansalar bile zulüm ve taknlklar nedeniyle onu inkâr etmilerdir.
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Buradan delilin iman iktiza etmediini anlarsn, iman, Allah’n diledii

kullarnn kalplerine att bir nurdur. Bazen bu nur delilin ardndan

gerçekleebilirken bazen hiçbir ekilde delil olmayabilir. Nitekim Allah

'"Fakat onu bir nur yaptk, dilediimiz kullarmza hidayet ederiz
>',so demi-

tir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.
5

Yüz on altnc ksm sona erdi.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ON YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ SEKSEN SEKZNC BÖLÜM
Sahih Rüyalarn Bilinmesi (Mübeirat)

Doru sözlü adamlarn rüyas da dorudur

Doru sözlü olmayann, rüyas doru çkmaz

Ahiret hayatnn doruluu onun menzilleri

Zdd ise dünya hayatyla onun zdddr

Doru rüyalar, nebiliktir, fakat eksiktir

eriat neshedemez, yüce bir mertebedir o

Heva için klçlarn çekildiini gördüm

Sa elimde ise dünyada heva için bir klç vard

Onun ne varlm ne izini braktm

Eldeki klçla dünyada ve ahirette

Allah sana yardm etsin ki, bilmelisin ki, insann iki hali vardr: Bi-

rincisi uyku, dieri uyanklk diye isimlendirilir. Her iki halde de Allah,

onun adna eyay idrak etmesini salayan bir idrak yaratmtr. Uya-

nkken bu idrak ‘duyu’ diye isimlendirilirken uykuda ‘hiss-i müterek’

diye isimlendirilir, insann uyankken gördüü her ey ‘görme’ diye
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isimlendirilirken uykuda gördükleri rüyadr. Uykuda idrak ettikleri ise,

hayal gücünün uyankken duyulardan zabtettii eylerdir. Bu ise, iki

türlüdür: Birincisi, sûretini duyuda idrak ettii tarzda iken, dieri,

suretinin parçalarn -ki onlar uykuda duyuyla idrak etmitir- duyuyla

idrak ettii eylerdir. Duyularn idrakinde yaratltan gelen bir eksiklik

var ve uyankken duyusal anlam idrak edememise, uykuda da onu id-

rak edemez. Dolaysyla uyankken dta idrak edemedii eyi, uyku-

sunda idrak edemez. Öyleyse asl olan, duyudur ve uyankken ve hayal-

deki idrak, duyuya tabidir. Bazen idrak insanlarn bir ksmnda güçlenir

ve yakaza halinde uykuda idrak ettikleri eyi idrak ederler. Bu ise, ender

gerçekleir ve bu yol ehlinden olan nebi ve velilere aittir. Biz onu böyle

gördük.

Bunu örendiinde bilmelisin ki: Nebilik (haber vermek), uyku

veya uyanklktan ibaret bu iki halden birisinde Allah’n diledii kullar-

na dönük hitab veya sözüdür -hangisini istersen onu söyleyebilirsin-.

Nebilik denilen bu ilahi hitap, üç türdür: Birincisi vahiy diye isimlend-

rilirken dierinde O’nun kelam perde ardndan duyulur. Dier bir tür

ise, elçi vastasyla gerçekleir. Melek veya insan olan elçi, -Allah’n iz-

niyle- dilediini elçi olarak gönderildii kimseye vahyeder ki bu

vahyedilen, Allah’n kelamdr. Çünkü peygamber Allah’n sözünü dile

getirmektedir. Allah ‘Kimse vahiy veya perde ardndan veya elçi olmakszn

Allah ile konuamazH8
' buyurur. Vahyin bir yönü de, kullarn kalplerine

vastasz aktarlmtr. Böylelikle onlarn kalplerine nasl duyulduu bi-

linmeyen bir söz duyurur. Onu tanmlamak mümkün olmad gibi ha-

yalin onu tasviri de mümkün deildir. Bununla birlikte peygamber onu

‘aklcder.’ Fakat nasl, nereden ve niçin geldiini bilemez. Perde ardn-

dan kendisiyle konutuu eyin sûretiyle konuur. Bazen perde, beeri-

yet olabilir. Nitekim Allah Musa ile Tur- eymen (sa Tur) tarafndan

aaçtan konumutur. Çünkü sol -ki kalp yönüdür- yönden konusayd,

belki iç konumasyla vahiy belirsizleebilirdi. Bu nedenle konuma,

âderen nefsin kendisinden konumad (sa) yönden gelmitir. Bazen

bir melek elçinin vastasyla Allah insan ile konuur. Nitekim ‘onu senin

kalbine Ruhu’l-Emin (Cebrail) indirdi’”
2 buyurdu ki burada Allah kelam

olan Kuran kastedilir. Bazen bir heer vastasyla gerçekleir. Bu ise

‘Onu komu edin ki, Allah’n kelamn duyabilsin
,4M ayetinde dile getirilir.
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Burada kelam Allah’a izafe edilmitir. Sahabe veya o bedevinin duydu-

u söz ise, peygamberin dilinden duyulmutu.

Nebilik, bu ksmlaryla ilahi bildirime ilave bir ey deildir. Kuran,

Allah’n haberidir ve bütünüyle nebiliktir (bildirme, haber verme).

Çünkü Kuran, Allah’n bildirdii her eyi içerir. Bir hadiste ‘Nebilik,

Kuran ezberleyenin iki yan arasna girmitir’ denilir. Zikrettiimiz du-

rum ortaya çknca bilmelisin ki: Vahyin balangc, doru rüyadr ve o

uykuda olabilir. Hz. Aie öyle der: ‘Peygambere gelen ilk vahiy, sadk

rüya idi.’ Peygamberin gördüü rüya, sabah aydnl gibi çkard. Bu-

nun nedeni, onun doru sözlü olmasyd. Çünkü Peygamber ‘Rüyas en

doru olannz, sözü en doru olannzdr’ der. Peygamber, kimseye

içinden uydurduu yalan bir söz söylememitir. O, duyusal güçlerinden

birisiyle veya bütünüyle idrak ettii bir eyi söylerdi. Yoksa, (beeri)

amaçla konumaz, olmam bir eyi söylemez, uyankken hayalinde ta-

savvur edip rüyaya ait dta bir gerçeklik görmedii eyi söylemezdi. -
te bu, onun rüyasnn doruluunun nedenidir. Vahiy, his ile deil, rü-

ya ile balamtr. Çünkü akledilir manalar, histen daha çok hayale ya-

kndr. Duyu daha yakn uç iken mana daha üstün uçtur ve daha latiftir.

Hayal ise, bunlarn arasndadr. Vahiy bir manadr. Mana duyuya in-

mek istediinde, duyuya ulamazdan önce hayal mertebesini geçmeli-

dir. Hayal, kendinde gerçekleen her eyin duyulur surette

suredenmesini gerektirir ve bu kaçnlmazdr. lahi vahiy uyku esnasn-

da gelirse, ‘rüya’ diye isimlendirilirken uyankken gelirse ‘tahayyül’ diye

isimlendirilir. Burada tahayyül, ‘hayal gibi göründü’ demektir. Bu ne-

denle, vahiy hayal ile balam, sonra dtan gelen melee doru intikal

etmi, melek peygambere duyuyla alglanan bir adam veya ahs eklin-

de suredenmitir. Söz konusu elçiyi vahyin ulatrlmas istenilen ahs

yalnz bama görebilecei gibi bazen yanndakiler de onu görebilir. Bu

esnada elçi peygamberin kulana Rabbinin sözünü aktarr ki, vahiydir.

Bazen kalbine iner. Kalbine indiinde, peygamberi sknt basar ve bu

‘hal’ diye ifade edilir. Çünkü doa ona uygun deildir ve bu nedenle

peygambere ar gelir ve mizac ondan dolay bozulur. Vahycdiien ey,

vahyedilinceye kadar böyle sürer. Sonra bu hal, ondan ayrlr ve kendi-

sine söyleneni haber verir. Bütün bunlar, velilerden Allah adamlarnda

gerçekleir. Burada -veliye olmakszn- sadece peygambere özgü olan,

eriat bildiren vahiydir. Binaenaleyh sadece peygamber eriat getirebi-
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lirken bilhassa resul eriat koyabilir. Resul mubah yapar, helal ve haram

klar, böylelikle vahyin bütün türlerini getirir. Veliler ise, peygamberin

getirdii ve açklad eyin doruluunu bildirir. Böylelikle (resule)

tabi veli, peygamberin diliyle Rabbine yapt ibadetinde basirete sahip-

tir. Veli peygamberin zamanna yetimemitir ki, sahabenin duyduu

gibi, onun sözünü duymu olsun. Veli bu tür bir hitap ile eriat yapt
eyi Allah’n peygamberinden dinleyen sahabe konumundadr. Bu ne-

denle Kuran’da
‘

Basiret üzere ben ve bana uyanlar Allah’a çarrz’484
de-

nilir. Onlar, zikrettiimiz bu kimselerdir. Nice hadis vardr ki rivayer

yolu bakmndan sahih ravileri de güvenilirdir, fakat bize göre gerçekte

sahih deildir. Biz -bilgiyle deil- güçlii zanna dayanarak o hadisi kabul

ederiz. Zikrettiimiz bu grup ise bu yoldan hadisi alrlar. Böylelikle biz,

sahih haberin bizde doru olmay nedeniyle, basirete sahip oluruz. Bi-

liriz ki, gerçekte sahih deildir. Bazen bunun tersi de gerçekleebilir. Bu

ise, hadisin geli yolunda uyduran veya kartran ravinin bulunmasdr.

Gerçekte ise, hadis sahihtir. Bu grup hadisin sahih olduunu bilir ve

hadis hakknda basiret tar. te bu
‘

Ben ve bana uyanlar Allah’a basiret

üzere çarrz’485 ayetinin anlamdr. Onlar, bu insanlardr. Onlar ha-

berde ortak olduklar için, peygamberlerin varisleridir. Nebiler ise eriat

getirmeyle farkllar. Allah öyle der: ‘Ruhu emrinden diledii kullarna

aktarr ,m Burada ‘o kimseler ki’ (men) edat gelmitir ve belirsizdir.

‘Korkutmas için...***
7 Burada ise, eriat olmayan eyi ya da hüküm ol-

mayan eyi getirerek, ‘korkutma’ demitir. Bazen veli, korkutucu ve

müjdeleyici olabilir, fakat eriat getiren olmaz. Çünkü risalet ve teriî

nebilik, kesilmitir. Artk bir resul ve nebi gelmeyecektir. Baka bir ifa-

deyle, eriat getiren bir nebi olmad gibi, yeni bir eriat da olmayacak-

tr. Bunu bilmelisin!

Bataki konuya dönebiliriz. Hz. Peygamberin öyle dedii sabittir:

‘Risalet ve nebilik kesilmitir. Benden sonra resul ve nebi yoktur.’ Bu

ifade insanlara ar gelmi, sonra peygamber öyle demitir: ‘Fakat

müjdeli rüyalar (mübeirat) vardr.’ Bunun üzerine sahabe ‘mübeirat

da nedir?’ diye sorunca, Hz. Peygamber ‘Müslümamn rüyasdr, rüya

ebiliin bir parçasdr* diye cevap vermitir. Bu, Enes’tcn aktarlan sa-

hih-hasen hadistir. Hadisi bize Mekke’de Harem’in önünde Hacer-i

esved’in bulunduu Rükn-i Yemani’dc alt yüz dört ylnda eyhimiz

Meknüddin Ebu uca Zahir b. Rüstem el-sfahanî el-Bezzar ve baka-
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lan aktarmtr. Onlar ise hadisi Ebu’l-Feth Abdülmelik b. Ebi’l-Kasm

b. Ebi Selh el-Kerhi el-Herevi’den aktarmtr. Herevi öyle demitir:

Bana Ebu Âmir Mahmud b. el-Kasm el-Ezdi, Ebu Nasr Abdülaziz b.

Muhammed et-Tiryaki, Ebu Bekir Ahmcd b. Ebu Hatim Gavreci ak-

tarmtr. öyle demilerdir: Bize Muhammed b. Abdiilcabbar el-

Cerrahi aktard: Bana Ebu’l-Abbas Muhammed b. Ahmed el-Mahbûbî

aktard: Bize Ebu sa Muhammed b. sa et-Tirmizi aktarmtr: Bize

Hasen b. Muhammed ez-Zaferani aktarm ve öyle demitir: Bize Af-

fan b. Müslim, ona Abdülvâhid, ona Muhtar b. Fülfiil, ona Enes b. Ma-

lik aktararak öyle demitir: ‘Hz. Peygamber buyurdu ki...’ diyerek ha-

disi zikretmitir. Bu senette Ebu Hureyre, bn Abbas ve Ümmü Kerz

de vardr. Ksaca peygamber, rüyann nebiliin parças olduunu bil-

dirmitir. nsanlar için nebilikten bu ve benzeri eyler geride kalmtr.

Bununla birlikte, nebi ve resul ad, eriat getirene verilebilir. Bu isim,

özel bir kesime tahsis edilmi ve nebilik içinde özel bir nitelik haline

gelmitir. Özel niteliin bulunmad nebilik ise, snrlanmam, sadece

ismi snrlanmtr. Biz de edepli davranr ve söylediini, genel veya s-

nrl kulland eyi örendikten sonra Peygamberin durduu yerde du-

rur, durumumuz hakknda açk bir delile sahip oluruz.

Bunu örenince, öyle deriz: Rüya üç türdür: bir ksm müjdeli

rüyalardr. Bu, bu bölümde ele aldmz ksmdr. kincisi ise, kiinin

uyankken yapp hayaline nak olan iç konumalardr. Uyuduunda,

hiss-i müterek ile onlar idrak eder. Çünkü onu uyankken tasavvur

etmi ve hayalinde resmedilmi halde kalmtr. Uyuduunda ve duyu-

lar hayal hâzinesine yöneldiklerinde, onu görürler. Bütün bunlarn nasl

olduu daha sonra gelecektir. Üçüncü rüya türü ise, eytandandr.

Bu konuda bize Ebu sa et-Tirmizi’den sahih bir hadis aktarlm-

tr: Bize Nasr b. Ali, Abdulvahhab Sekaf’den, o Eyyub’dan, o Mu-

hammed b. Srin’den, o Ebu Hureyre’den aktarmtr. Hz. Peygamber

öyle der: ‘Kyamet yaklanca, müminin rüyas yalan çkmaz. Mümin-

lerin içinde rüyas en doru olan, sözü en doru kiidir. Müslümann

rüyas, nebiliin krk altda birlik parçasdr. Rüya üçe ayrlr. Salih rüya

Allah’tan müjdedir. kincisi eytann üzmesinden ibarettir. Üçüncüsü

ise insann iç konumas eklindeki rüyadr. Biriniz holanmad bir

rüya görünce, kalksn nafile klsn ve rüyasn kimseye anlatmasn.’

Tirmizi hadisin sahih olduunu söylemitir. Ebu Katade’nii aktard
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hadiste ise öyle denilir: ‘Aranzdan biri naho bulduu bir rüya görür-

se, üç kez soluna tükürsün ve eytann errinden Allah’a snsn. Böyle

yaparsa, eytan ona zarar veremez’ demitir. Baka bir sahih hadiste ise

‘Müslümann rüyas, anlatmad sürece bir kuun ayandadr. Rüyas-

n anlatnca, gerçekleir.’

Bilmelisin ki, Allah’n rüyayla görevli bir melei vardr. ‘Ruh’ diye

isimlendirilen bu melek yakn semann aasndadr ve uyuyann kendi-

sini ve bakasn kendilerinde idrak ettii bedenlerin suretleri onun

elindedir. O sûretlerden meydana gelen varlklarn suretleri de melein

elindedir. nsan uyuduunda ya da gaybet veya fena haline geçtiinde

veya uyankken duyulur eylerin melein elindeki suretleri alglamasna

engel olmad derecede güçlü bir idrak düzeyindeyse, uyuyann uyku-

sunda gördüü eyleri (uyankken) alglar. öyle ki: nsann hakikati,

güçleriyle duyulurlarn mertebesinden ona bitiik hayal -ki yeri diman
önüdür- mertebesine intikal eder. Sürerlerle görevli ruh, ayrk hayal

mertebesinden -Allah’n izniyle- Hakkn uyuyana ya da (duyularndan)

gaybet halinde olana veya kendinden geçene veya güçlü olana,

sûrederde bedenlenmi manalar gösterir. Melein elindeki sûrederde

bulunan manalarn bir ksm Allah ile ilgiliyken bir ksm Allah’n ken-

disiyle nitelendii isimlerle ilgilidir. Böylelikle kii Hakk bir surette id-

rak eder veya Kuran’ veya bilgiyi veya eriatna uyduu peygamberi

(bir surette) görür.

Bu esnada rüya gören insan adna üç mertebe veya onlardan biri

gerçekleir. Birincisi, kiinin menzillerinden birisine ve 011a ait nitelikle-

re göre, idrak edilen sûreti görene dönmesidir. Bu, kendisine döndü-

ü haliyle, bir eyi bulunduu halde idrak etmektir. kincisi ise, görülen

suretin görenin kendiliindeki haline dönmesidir. Üçüncüsü ise, görü-

len sürerin meru hakikate ve vaat edilen yasaya dönmesidir. Baka bir

ifadeyle o, sûretin görüldüü bölgede geçerli yasaya döner. Söz konusu

olan, bölgenin yönetimini elinde tutan ve yasay uygulayan valilerden

birinin' bölgesidir. Zikrettiklerimizin dnda dördüncü bir mertebe

yoktur. Birincisi -ki sûretin bizzat görülene dönmesidir-, tamdr ve iyi-

dir, çirkinlik veya eksiklikle nitelenmemesi gerekir. Dier iki mertebede

ise görülen suret, güzellik, çirkinlik, eksiklik ve kemal gibi hallerle orta-

ya çkar. Böyle bir suretten hitap gelirse, hitap, gerçekletii hale göre

ve onu anlamas ölçüünce deerlendirilir.
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(Böyle bir rüyadan sonra) Duyu âlemine döndükten sonra tabire

güvenilmez, fakat kii tabiri biliyor veya bu konuda bilene sorarsa, du-

rum farkldr. Ayn zamanda onun hareketine baklmaldr. Kastettiim,

görenin gördüü sûret karsndaki sayg ve hürmet vb. davrandr.

Onun hali, sûrete kar kendisinden ortaya çkan davranla irtibatldr.

Çünkü görülen, her bakmdan gerçek bir sûrettir. Bazen bu mertebeyi

elinde tutan ruh görülebilir bazen görülmez.

Bu tarzn dndaki rüyalar ise -üzücü rüyalar ise- eytandan veya

kiinin uyankken yapt iç konumalardan oluur. Böyle rüyalara gü-

venilmez. Güvenilmese bile bu tarz bir rüya tabir edildiinde, bir hük-

mü olur ve bu hükmün onun adna -kendisinden deil- tabirin gücü

nedeniyle ortaya çkmas kaçnlmazdr. Rüyay yorumlayan kii, kendi-

sini anlatandan (alarak) hayalinde tasavvur etmeksizin tabir edemez.

Tasavvur ettiinde ise rüyada görülen bu sûret, iç konumas veya ey-

tann üzmesi eklinde bulunduu (rüyay gören) kiinin algsndan ta-

bircinin hayaline geçirir. Tabirci için rüya, artk bir iç konumas deil-

dir ve zatnda resmedilmi gerçek bir sûret hakknda hiiküm verir. Böy-

lelikle rüyann bir hükmü ortaya çkar. Bu hükmü söz konusu sûretin

tabircinin nefsinde meydana gelmi olmas gerçekletirmitir. Yusufun

hapishanedeki iki adamla yaad hadisede bu durum zikredilir. Onlar,

Yusufa anlattklar rüyalarda yalan söylemilerdi. Böylece onlarn rüya-

lar, bir iç konumasndan ibaretti ve -rüya görmeksizin- onu tahayyül

etmilerdi. Konuyla ilgili en uzak durum budur. Çünkü rüya olsayd,

tabir kapsamna sokmu olurdu. Adam hikayesini YusuPa anlattnda,

YusuPun hayalinde anlatlandan bir sûret meydana gelmi. Söz konusu

sûret, YusuPun kendi kendine bir (iç) konumas olmad için, sûret

Yusuf adna ‘gerçek’ olmutu. Sanki o adam için rüyay gören Yusuf idi.

O iki adam ise Yusuf için ‘rüya sûretlerini elinde tutan melek’ konu-

mundayd. Rüyalarn tabir ettiinde adamlar YusuPa öyle demiti:

‘Biz seni snadk, rüya falan görmedik.’ Yusuf ise ‘Hakknda görü sordu-

unuz konuda hüküm verildi*
48* demi, hadise, tabir edildii gibi dta or-

taya çkmtr.

Bir insan rüya gördüünde, gördüünün gerektirdii duruma gö-

re, rüyada iyilik veya kötülükten pay vardr. Ya da pay, o bölgedeki

geçerli yasaya göredir. Görülen sûrete gelirsek, onda görenin pay yok-

tur. Allah o pay bir ku sûretine çevirir. Gerçekte o, ku eklindeki me-
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lektir. Nitekim Allah amellerden, ruhanî, bedenli ve berzah melek

sûreden yaratr. Allah onlar ku sûretinde yaratmtr, çünkü öyle de-

nilir: ‘(Talih) kuu ona öyle bir pay getirdi.’ Ku, pay demektir. Allah

öyle der: 'Sizin tair’iniz (iuursuzluk
,
talih, ku) sizinle beraberdir*w Ba-

ka bir ifadeyle iyi veya kötü nasibiniz ve paynz, sizinle birliktedir. Al-

lah rüyay o kuun ayana balar ki o, kuun kendisidir. Ku yerden

bir toprak almak isteyince, onu ayayla alr, çünkü onun eli yoktur,

kanatlar ise yerden bir ey almaya imkân vermez. Bu nedenle rüya, ku-

un ayama balanmtr. Öyleyse kuun aya balanlan yerdir ve ku-

un kendisidir. Tabir edildiinde ise, rüya anlatld için, oradan düer.

Rüya düünce, ku da yok olur, çünkü o, rüyann kendisidir. Dolaysy-

la onun dümesiyle, ku da ortadan kalkar. Bu sûret, duyu âleminde rü-

yann kendisinde gözüktüü hale göre tasavvur edilir. Böylelikle rüya-

nn sureti, halin kendisine döner. Söz konusu hal, ya bir araz veya cev-

her veya vilayet nispeti veya baka bir nispettir ve o rüyann sureti ve

(ayn zamanda) bu kuun kendisidir. Bu hal ondan yaratlmtr ve

onun, yani suretin cisim veya araz veya nispet olmas birdir. Nitekim
A

Adem bir topraktan yaranlm iken biz kokumu bir sudan yaratldk.

Rüya bir çocuun var olacan gösterdiinde, çocuk rüyadan babasnn

sulbünde ‘su
5

olarak yaratlmtr. Su rahme yerlemise, bu rüya çocu-

u suretlendirir. Öyleyse o çocuktur. Rüyadan önce rüya yok ise, çocuk

dier çocuklar gibi ilk yaratlna göre doar, bunu bilmelisin! Bu ga-

rip bir sr ve doru keiftir.

Rüyadan meydana gelen her çocuun bakasndan farkll görü-

lür ve dierlerine göre o ruhlara daha yakndr. Akln bu konuya verir-

sen, meseleyi anlarsn! Rüyadan meydana gelen bir hal veya araz veya

bir nispetten yaratlm her eyin rüyadan meydana gelmeyene kar bir

ayrcal vardr. Hz. Peygamberin annesi Amine’nin rüyasnda bu me-

seleyi incelersen, zikrettiimiz konunun doruluunu görürsün. Pey-

gamber annesinin rüyasnn ta kendisiydi! O, annesinin gördüü sûret

ile babasnn suyunda zuhur etmiti. Bu nedenle onun hakkmdaki rüya-

lar artm ve bakasna göre ayrcalkl olmutur. Söylediimiz meseleyi

ancak bilgi sahipleri kef sayesinde örenebilir. Bu, Allah’n yaratkla-

rndaki srlarmdandr. Zikrettiimiz meseleye ana olmak istersen, do-

a ilmine bakmalsn! Kadn hamileyken bir eye arzu duyarsa, çocuk o

eye benzer doar. Cinsel iliki esnasnda kadn (birine) bakar veya me-
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ninin rahme dümesi ve suyun inmesi esnasnda (birini) tahayyül eder-

se, çocuk tahayyül ettii kiinin huyunda doar. Bu nedenle hakimler,

büyük hakimlerden erdemli insanlarn resimlerinin mekanlara çizilme-

sini tavsiye etmitir. Kadn ve erkek cinsel iliki esnasmda onlar görür,

görülen sûret hayale kaznr, görenin doasm etkiler. Ardndan, sürerin

sahip olduu güç, o sudan (meni) doan çocukta ortaya çkar. te bu,

doa ilmindeki garip srlardandr.

Meryem’in Cebrail’i beer sürerinde görmesi nedeniyle, Hz. sa'nn

ölüleri dirilten bir ruh ile heerilii kendinde nasl topladna baknz!

Çünkü ruh vastasyla doal cisimler hayat bulur. Bundan daha güçlüsü

ise, Samiri’nin Cebrail’in ayak izinden ald bir tutam toprak ile yapt-

dr. Samiri, ruhun yerletii her yerde hayatn kendisine da elik etti-

ini biliyordu. Bu nedenle ald tutam, buzaya brakm, buza ru-

hun ayak izinden alnm tutamn etkisiyle böürmütü. Onu atn

sürerine atsayd, at kiner veya insann sürerine atsayd insan konuur-

du. Çünkü istidat hayat ile ortaya çktnda, kendisini kabul edene gö-

re tezahür eder. Burada mazharlarda zuhur edenin nasl zuhur ettii

örenilir. Mazharlar, istidatlaryla, kendilerinde zuhur edene kendisiyle

zuhur edecei taman ve tayan sûrederi verir. Bu nedenle Allah bu

hikmeti izhar etmitir ki, buradan iin kendiliindeki durumu örenil-

sin!

Peygamber rüyalar müjde ve ‘mübeire’ (deri anlamndaki be-

er’den türetilerek müjde) diye isimlendirdi. Bunun nedeni, onlarn in-

sann derisindeki etkileridir. Çünkü beeri sûret, tahayyül ettii veya

duyduu hüzünlü veya sevinçli bir kelime nedeniyle bakalar ve dei-

ir. Bunun sonucunda ise, deride bir etki ortaya çkar ki bu zorunludur.

Çünkü bu, Allah’n doaya yerletirdii doal bir hükümdür. Öyleyse

ancak böyle olabilir.
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TAMAMLAMA

Rüyann Yeri, Mekan ve Hali

Rüya haJi, uykudur. Uyku, yaratln uyankken yapt hareketle-

rin yol açt yorgunluktan dinlenmek üzere, bedenin duyulurlardan

uzaklamasdr. Beden kendi arzusu peinde hareket etse bile, yorulur.

Allah öyle der: ‘Uykunuzu dinlenme yaptk Burada Allah öyle de-

mektedir: Uykuyu szn için neftlerin rahatlayaca bir dinlenme vakti

yaptk. Uyku iki ksmdr: Birincisi, intikaldir. Bunda ksmi bir rahat-

lama veya bir amaca ulama veya yorgunluk art vardr. Dieri ise,

özel anlamda rahatlk içerir. Bu ise, Allah’n kendisinde rahatlk bulun-

duunu zikrettii doru ve saf uykudur. Rahatlamann gayesi, uyank-

ken bedenin organlarnn vc araçlarnn yorulmasdr. Allah uykunun

vaktini gece yapmtr. Bununla birlikte, gündüzde uyunabilir. Nitekim

Allah gündüzü geçinme zaman olarak belirlemi, halbuki geceleyin ge-

çinme için çalabilir. Fakat hüküm, yaygn olaa göre verilir.

ntikal eklindeki uyku ksmna gelirsek, bu uyku, kendisiyle birlik-

te rüyann bulunduu uykudur. drak araçlar, duyularn duyulurlardan

aldklar alglan ulatrdklar ve musavvire gücünün -d o da bu hâzine-

nin hizmetçilerinden biridir- tasvir ettii eylerden hayale sabit olanlar

görmek amacyla, duyunun zahirinden bâtnna geçerler. Bu sayede Al-

lah’n kendisini bu ehrin sahibi yapt nefs-i natka (düünen nefs),

hâzinesinde yerlemi eyleri görür. Hükümdarlar da böyle yapar. On-

lar, yalnzken hâzinelerine girer vc orada bulunan eyleri örenmek is-

terler. Yaratln araçlar ne ölçüde yetkin ise -ki onlar, organlar ve du-

yusal güçlerden ibaret olan yardmclardr- saklama o ölçüde tamdr.

Hayatn yetkinlii nedeniyle (baz insanlara ait) yetkin hazineler olduu

kadar renk körleri gibi (kimselere ait olan) eksik hazineler de vardr.

Çünkü o, renklerin sürerlerini hayaline aktaramaz. Dilsiz ise, hayal hâ-

zinesine seslerin sürerlerini veya lafzî harfleri tayamaz. Bütün bunlar,

ilk yaratlta eksik ise böyledir Bir afet nedeniyle dilsiz veya renk körü

olmularsa, durum deiir. Öyle bir insan, uykuyla yaratlnn bâtnna

geçip (hayal) hâzinesine girdiinde, orada afetten önce saklad renkle-

rin suretlerini bulabilecei gibi memleketin vergidarlar olan duyu güç-
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lerinden herhangi birinin verilerini dc orada bulur. Allah, bu hâzinede

doal bir sûrette doal niteliklerle tecelli eder. Örnek olarak ‘Rabbimi

bir gencin suretinde gördüm’ hadisini verebiliriz. Bu, uyuyann uyku-

sunda gördüü duyulurlarn sûretlerindeki anlamlardr. Çünkü hayal,

beden olma özelliine sahip olmayan bir eyi bedenlendirmek özelliine

sahiptir ve hayalin mertebesi bunu gerektirir. Alemin tabakalarnda, -

hayal mertebesinin dnda- bir eyi bulunduu hale göre verebilecek

baka bir mertebe yoktur. Hayal, iki zdd bir araya getirir ve hakikader

onda bulunduklar halde ortaya çkar. Çünkü eyada ve ilerde Hak

(veya gerçek) öyle bulunur: Gördüün veya idrak ettiin -idrak hangi

güç vastasyla gerçekleirse gerçeklesin- bütün ilerde Hak, ‘odur ve o

deildir.’ Nitekim Allah öyle der: *,Sen atmadn, attnda...WI Halbuki

rüya esnasnda gördüün suretin sana ‘odur
5

denilen suret olduundan

kuku duymazsn. Uyandnda ise, tabirde gördüünün ‘o’ olmadn-

dan da kuku duymazsn. Doru düüncede bir eyin ‘odur ve o deil-

dir’ olduundan kuku duymazsn. Ebu Said Harraz’a öyle denilmi:

‘Allah’ neyle bildin?’ ‘ki zdd birletirmesiyle bildim?’ demitir. Varlk

ile nitelenen her hakikat ‘odur ve o deildir.’ Bütün âlem ‘odur ve o de-

ildir.’ Sûret ile zuhur eden Hak, ‘O’dur ve O deildir.’ O, surlanma-

yan-smrlanm, görünmeyen-görünendir. Bu ise, hangi tür olursa ol-

sun, uykuda veya duyulurlardan uzaklama halinde hayal mertebesinde

gerçekleebilir. Bu uzaklama uykuda daha yetkin ve geneldir, çünkü o,

ariflere ve sradan insanlara aittir. Uykunun dnda gaybet, fena, mahv

ve benzeri haller ise Hakka ait (hususlar görmek için) sradan insanlar-

da gerçeklemez. Allah, âlemdeki hiçbir eyi kendiliinde bulunduu

hale göre yaratmad. Bunun istisnas, hayaldir. Bu mertebe, her iki uçta

da, genel hüküm sahibidir. Nitekim mümkün de iki zdd kabul ederek

‘zevk’ yoluyla (gerçein kendiliindeki durumu olan iki zt ile nitelen-

meyi) idrak eder. Hakknda yokluun imkânsz olduu eyin yokluk

hakknda bilgisi olsa bile, bu bilgi, zâti bir bilgi deildir. Zâti bilgi zevk

diye isimlendirilen eydir. Mümkün ise böyle deildir, çünkü yokluk,

onun adna bir zevk (bilgisidir). Var olmas ve varl bilmesi mümkün

olmayan ise, varlk hakknda kendiliinden bir ‘zevki’ yoktur. Mümkü-

nün ise, varlk hakknda ‘zevki
5

vardr. Allah, iin -ki o asildir- kendili-

inde bulunduu duruma göre onda ortaya çksn diye, bu hayal mer-

tebesini var etti.
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Bilmelisin ki, mazharlarda, yani varlklarn (a’yan) mazharlarnda

zuhur eden ey, (bir yandan) Gerçek Varlk iken (öte yandan) müm-
künlerin özellik ve ekilleriyle zuhur ettiinde, ‘O’ deildir (O’dur ve O
deildir). Bu mertebeyi ise, bir ksmdan dierine gcçilebilsin diye, iki

durum arasnda bir köprü olarak yaratt. Böylelikle Allah uykuyu bir

köprü yapm, onun üzerinde yürümeyi ‘tabir’ diye meydana getirmi-

tir. Allah öyle der;
cRüyay tabir ediyorsanz... Onu idrak ise ‘rahatlk’

diye nitelenen bir halde gerçekleir. Rahatlk uykudur. Allah Teala
‘
Gökleri

,
yeri ve ikisinin arasndakileri alt günde yarattk

M” buyurur. Bu-

rada Allah, ameli kendisine izafe etmi, yaratmay ise ‘iki eliyle’ veya ‘el-

lerle’ veya ‘eliyle’ veya ‘sözüyle yaratma’ diye zikretmitir. Sonra, amel

yapsa bile, kendisine bir yorgunluun ilimediini belirterek ‘Bize yor-

gunluk bulamaz buyurdu. Baka bir ayette ise ‘Onlar yaratmakla yo-

rulmad... 5495 demitir. Yorucu, ar ve büyük ameller bedenin rahatl

olan uykuda bu hakikatten ortaya çkar. Yani doa, uykuda zâhiri-

duyusal harekederden uzaklamtr. te bu -rahatta olduu fark edil-

meden- rahatlktaki ‘büyük ameldir.’ nsan uykuda korkutucu, endie

verici eyler görür, uyandnda ise rahatlama bulur, farknda olmadan

rahatlkta olduunu anlar. nsanlarn bir ksm ise, uykusunda uyudu-

unu bilir. Bu konuda insanlar ksm ksmdr: Bu hali ‘intikal’ diye

isimlendirdik, çünkü anlamlar, maddelerden soyudanrken (baka)

maddelerin kisvelerini (giymeye) intikal eder. Bu durum, Hakkn cisim-

lerin sürerlerinde veya bilginin süt vb. sûrederde gözükmesine benzer.

ikinci intikal ise, duyularn duyulur ve zahir olandan duyulur ve

zahir olan ile bu mertebeye intikalleridir. Fakat bu mertebede yakaza

halinde kendisine ait olan sübutu vardr. Çünkü hayal, bu mertebede

hzla deiir. Nitekim ‘yakaza’ halinde de -zahirinde deil- bâtnnda

farkl sûredere girer. Öyleyse onun yakaza halindeki bâtn, bu merte-

benin kendisidir.
‘

Allah sizin için geceyi elbise yapt™6 Gece kendisine ba-

kana kendinden bakasn vermez. Gece idrak eder, fakat onunla idrak

gerçeklemez, çünkü o, gayb ve karanlktr. Gayb vc karanlk ise idrak

eder, fakat kendileriyle idrak gerçeklemez. Ik hem idrak eder ve hem

idrake vastadr. Bu ise, uyanklk halidir. Bu nedenle rüya tabir edilir-

ken, duyuyla alglanan ey tabir edilmez. nsan marifet derecelerinde

yükseldiinde, bilinen yakaza halinde de (gerçekte) uyuduunun fark-
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na varr. Görür ki, içinde bulunduu durum bir rüya imi! Bunu, iman

ve kefyoluyla örenir.

Allah duyuda bir takm durumlar zikrederek öyle der:
‘

bret al-

nz.

5497 Baka bir ayete ise
‘Bunda ibret vardr™* der. Yani, size gözüken

eylerden, o eyin getirdii ve kendisinde gizli olan örenmeye geçin

ve ulan. Hz. Peygamber öyle der: nsanlar uykudadr, öldüklerinde

uyanrlar.’ Fakat bunun farkna varmazlar. Bu nedenle ‘iman yoluyla’

örenirler dedik. Bu bahsi kitabn mârifet bölümünde -daha önce geçen

yüz yetmi yedinci bölümdür- zikretmitik. Bütün varlk, uyku halinde

olduu gibi uyankl da uykudur. O halde bütün varlk, rahattadr.

Rahatlk ise, rahmettir. O halde rahatlk ve rahmet, her eyi kuatr ve

son da ona varr. Melekler ‘Sen her eyi rahmetin ve bilginle kuattn’

demitir.

Burada incelediinde kendisine ulaabilecein bir sr vardr. Bu ise

eserlerinin zuhur ediinde Allah’n esma-i hüsna’sna (güzel isimler)

dönük rahmetidir. Binaenaleyh ödün bilgisinin sonu, rahmetinin so-

nudur.

Konuya dönüp deriz ki: (Allah’a giden) Yolda bir yorgunluk ger-

çekleirse, o, rahattaki yorgunluktur. Bu durumda insan, yorgunluu

tayan veya içinde ücret almann rahatl bulunduu için, yorgunluk-

tan haz alan ücretlinin durumuna benzer. Söz konusu kii, bu hazzn

gerçeklemesi için çalm, yorgunluktaki ücret rahatlnn varl onu

perdelemitir. Ücreti alnca, geceleyin uyumann rahatlna girmi,

böylelikle organlar hareketten kesilerek rahadamtr. Bu durumda ise,

ücret (almann) rahadndan uyku rahatlna intikal eder.

Gerçekte, Hakkn el-Bâtm ismi karsnda âlemin sûretleri, uyuyan

karsnda rüyadaki sûretlere benzer. Onlarn tabiri ise, söz konusu

sûretlerin O’nun halleri olmasdr, O’ndan bakas deillerdir! Nitekim

rüyadaki suretler de, görenin halleridir, ondan baka deillerdir. O hal-

de rüya gören insan, kendisini görmütür. ‘Allah gökleri, yeri ve onlarn

arasndakileri ‘hak’ ile yaratt
’499

ayetinin anlam budur. O Hak, O’nun

ayndr. Bu, Allah’n arifler hakknda söyledii ‘Onlar Allah’n apaçk hak

olduunu bilir
5500

ayetinde dile getirdii durumdur. Baka bir ifadeyle O,

zuhur edendir. Hak, bir ve çoktur. Rüyay dikkate alan kimse, korkutu-

cu bir ey görür ve kendisine baka bir ekilde idrak edemeyecei eyler
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gözükür. Bu nedenle Peygamber, sabahleyin sahabesine ‘Aranzdan rü-

ya gören var m?’ diye sorard. Çünkü rüya, bir nebiliktir (haber ver-

me). Peygamber, ümmetinin içinde ona tank olmay severdi. Günü-

müzde insanlar, Peygamberin ilgi gösterdii ve her gün sahabeye sor-

duu rüyann bu mertebesinden habersizdir. Dönemimizdeki cahiller,

uykuda gerçekleen bir ey duyduklarnda onu tümden reddetmezler.

Uyku ile bunun hayal olduu hükmünü verirler. O ise rüyadan ibaret-

tir. Rüyay gören insan rüyasna itimat ederse, onu hafife alrlar. Bütün

bunlar, söz konusu insanlarn rüyann makamn bilmeyiinden olduu

kadar uyankken ve rüyadaki bütün tasarruf ve hareketlerinde ‘rüya

içinde rüyada’ olduunu bilmemelerinden kaynaklanr. (Yakaza halin-

de) insan, uykusunda uyandn görene benzer, halbuki hala uykuda-

dr. Bu durum, peygamberin ‘insanlar uykudadr’ hadisinde dile getiri-

lir. O halde nebevi haberler ne güzeldir! Bu haberler, gerçekleri bulun-

duklar hal üzere açklamtr ve snrl akln küçümsedii eyi yücelt-

melerdir. Çünkü bu haberler Yüce’den ortaya çkmtr ki, O da Hak-

tr. te bu taksimde söylediimiz ‘intikal’ ksmdr.

Uykunun dier ksm ise, rahatlktr. Bu, içinde rüya görülmeyen

uykudur ve sadece bedenin dinlenmesi içindir. te (ksmlaryla birlik-

te) rüyann durumu budur.

Geride rüyann görüldüü yerin ve mekann bilinmesi kalmtr.

Yer, unsûrî yaratltr. Rüyann baka bir yeri yoktur. Melek rüya gör-

mez. Rüya, bilhassa hayvan unsurdan oluan yaratla aittir. Onun ila-

hi ilimdeki yeri ise tecelli sûretlerindeki bakalamalardr. çinde bulun-

duumuz her durum bir rüyadr. Halt ise yorgunluun ve bkknln
kalkmas rahatl içindedir.

Rüyann mekanna gelirsek, mekan, özellikle Ay feleinin zemini-

nin altdr. Ahirette ise, sabit gezegenler feleinin altdr. öyle ki:

Çünkü cehennemde de baz vakitlerde uyku olacaktr. Özellikle büyük

günah ileyen müminlerde uyku hali olacaktr. Yldzlar feleinin üze-

rinde ise, uyku yoktur -ki örfte bilmen uykuyu kast etmekteyim-. Uy-

kunun hali hakknda daha önce vardmz görüe gelirsek, bu, daha

önce açkladmz baka bir meseledir. Onun yeri de böyledir. Bu ko

nudaki açklamaya hamite baklabilir. Rüyann mekannn durumu

öyledir: Bu mekan bir boynuza benzer ki sûretler demektir. Yukars
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geni, aas dardr. Yaps ise ters çevrilmitir. Çünkü onun bana ba-

kan taraf yukars ve en geni yeridir. Dar olan ksm ise, aa ksm-

dr. O kökten sonra gelen ksmdr, Bu boynuz, rüyann mekannn (ye-

rini anlatan bir örnektir). Bu sûretlerin dna çktnda ise, örfte bili-

nen rüya mekannn dna çkar ve bundan sonra rüya görülmez. Çün-

kü onda uyku nitelii yoktur. Böyle biri, sürekli rahatlktadr.

Rüyann makamnn örenilmesi hakkndaki amacmz açklamak

üzere bu kadarlk açklama yeterlidir. ‘Allah hakk söyler ve doruya

ulatrr.’ Burada dile getirmediklerimiz daha çoktur. Çünkü insanlarn

çounda fikir gücü, onu tasvirden acizdir. ‘Fakat insanlarn çou bil-

mez’501 ve
c

nsanlarn çou inanmaz™ Anlay ve akl, bügiye döner. Bu

durum ‘
anlamazlar,m ve

‘düünmezler
’504

ayederinde dile getrüir.

Yüz on yedinci ksm sona erdi.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ON SEKZNC KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah’n Adyla

HALLERN BÖLÜMLER

YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU BÖLÜM
Sâlik ve Sülük

Sülük, en salam yol!

Dosdoru olunca, sen de yürü o yolda

Lafz (inci dizmek) anlamndaki 'seleke el-leali’den gelir

Onun klcnn vurular keskindir

Güçlükler sülûktan al koymasn seni

Onlarn ardnda yollar ve rahatlk vardr

Bir gayeye ve sona ulaamaz

Muhalin yollar seni geçmitir

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, sülük bir ibadet menzi-

linden bir ibadet menziline mana ile intikaldir. Suret ile sülük ise. Al-
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lah’a yaklama niyeti tayan meru bir amelden -fiil veya terk eklinde-

ki- baka meru bir amele Allah’a yaklama amacyla intikaldir. Öyleyse

(suret ile) sülük, bir fiilden baka bir fiile veya bir terkten baka bir ter-

ke veya bir fiilden bir terke veya bir terkten bir fiile intikaldir. Bu
sülûkun beinci bir tarz yoktur. Bilgi ile intikal ise, bir makamdan bir

makama, bir isimden baka bir isme, bir tecelliden baka bir tecelliye,

bir nefesten baka bir nefese geçmek ve intikaldir. ntikal eden, sülük

eden olduu gibi bedeni mücahedeler ve nefsanî riyazetler sahibidir.

Söz konusu kii, güzel ahlak ile nefsini süslemi, kendisinin gerek du-

yup mizacnn varlk ve itidalinin bal olduu besin ölçüsüyle doasna
hakim olmu, adetten (kaynaklanan) açla ve alagelmi rahata iltifat

etmemitir. Allah kiiyi gücüyle yükümlü tutar. nsan gücünü Allah’a

itaate harcarsa, aleyhine bir kant gerçeklemez.

Siilûk edenler, sülüklerinde dört ksmdr: Bir ksm Rabbiylc sülük

ederken, ikinci ksm nefsiyle sülük eder, üçüncüsü hem Rabbiyle hem

nefsiyle sülük eder, dördüncüsü ise ‘sâlik olmayan sâliktir.’ Siilûk,

sâiikin amacna ve Allah’ bilmedeki mertebesine göre deiir.

^
Rabbiyle siilûk eden kii, ‘Hakkn; duymas, görmesi ve bütün

güçleri haline geldii kiidir.’ Çünkü onun d varl sabittir. Bu ne-

denle zamir, varl nedeniyle ona dönerek (kutsi hadiste) ‘onun duy-

mas olurum’ denildi. Buradaki zamir. Hakkn duymas ve görmesi ol-

duu senin d varlna iaret eder. Öyleyse sen, bu güçlerle sülük

edersin. Allah ise, seni sevdiinde, duyman ve görmen olacan sana

bildirmitir. Öyleyse Allah, senin güçlerindir. Bu durumda, çalman
ve nefsini kendileriyle süslemeni emrettii hususlarda O’na itaat eder-

ken, O’nun ile ‘sülük edersin.’ Bu (nefsini süsleyecein ey), bir süstür

ve Allah, güzeldir. Süs de güzeldir. Öyleyse Allah, (nefsini süsleyen)

sâiikin güzelliidir. Binaenaleyh onun süsü, Rabbidir. Artk O’nunla

duyar, O’nunla görür, O’nunla sülük eder ve buna bir engel yoktur. Bu

nedenle Allah
‘

Allah’n kullar için çkartt süsleri haram klan kimdir?™*

demitir. Allah nafile ibadederle kendisine yaklaan kullarn sevdiinde

onlar kendisiyle süsler. Allah, yükümlü tuttuu amelleri yerine getirir-

ken kendisiyle sülük ettikleri güçleri olur. Bu durum ‘Sana ibadet ede-

riz
'506 ayetinde dile getirilir. Bu, karlk vermenin kendisini talep ettii

bir ifadededir. Onlar da kendisine ibadet etmek üzere Allah’tan yardm

isterler. Allah’tan istedikleri yardm onlar var ettii gibi imdi de güçle-
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ri olmasn istemektedirler. Bununla birlikte onlarn varlklar Allah’tan

kazanlmtr ve Allah'n kendilerini sevdii ameller onlarnd varlkla-

rnda yaratlmtr. Böylelikle bu amellerin yaratlna kar onlarda bir

tür yardm gerçekleir. Ameller, kendi balarna var olamaz. Onlarla

amel ettiklerinde ise uygun bir karlk istemek üzere, sürekli Allah’tan

yardm talep ederler. Allah da, ‘Benimle duyar, benimle görür, benimle

tutarsnz’ diyerek yardm eder. Onlarn sahip olduu güçler, Hakkn

bildirmesine göre, Haktan baka deildir. nsanlar ise kördür ve bunun

keyfiyetini bilemezler, genellikle böyle nitelie sahip insanlara kar say-

gszlk yaparlar. Bu saygszlk Allah’a kar yaplan saygszlk haline

gelir. Öyleyse ihtiyatl davran, Allah'n kullarna saygy gerektirir.

Çünkü (Allah’n güçleri haline geldii) bu ahs, herhangi bir ahs ola-

bilir. Çünkü gerçek bilinmezdir, elle tutulur, bir halde deildir ki belir-

ginlesin. Ehli ise onu bilir. Öyleyse yükümlü her insan, bütün mümin-

lere (kar saygy) gözetmelidir. Bir insan herkese saygl davranrsa,

gerçei gözetmi, kendini temize çkartmtr. Artk ona ‘niçin böyle

yaptn?’ denilmez. Çünkü bu, güzel bir niyettir. Niyet (gösterildii) ye-

riyle uygun düerse, tamam! Yoksa bu davranyla (en azndan) ie

hakkn vermi demektir. Çünkü o, her bir ahs adna (bu makamn

gerçekleme) imkân bulunduu için, bu davranyla ilahi mertebeye

gereken saygy amaçlamtr. Böyle bir davran, sadece Allah ehli olan

Edeplilerden gerçekleebilir.

[s Dier ksm ise, neftiyk-sülûk- edendir. Neftiyle sülük eden, ba-

langçta farz ve nafile ibadetlerle Hakka yaklaan kiidir. Bunlar, kendi-

lerini yerine getiren insan Haklan sevmesini salar, Böyle bir insan,

Rabbine ibadet etmek niyetiyle, Hakkn onu yükümlü tuttuu gayreti

harcayp bütün gücünü ve kuvvetini Rabbinin emirlerinde ve yasakla-

rnda harcayandr. Allah ‘Gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun
5507

der.

Baka bir ayette ise
‘

Allah’tan hakkyla korkun ve sadece müslüman olarak

öiün,50!i buyrulur. Onlar, bu ilahi haberi duyduklarnda tam olarak ina-

nrlar, fakat bu durum henüz onlar için zevk yoluyla gerçeklememitir.

Ardndan Hak, onlarn güçleri haline gelir. Onlar da hal, isim, makam,

tecelli ve kendisinde bir eyden baka bir eye mümkün olduu her ko-

nuda neftleriyle sülük ederler. te bu, Allah ehlinden edeplilerin sülük

tarzdr. Çünkü Allah, kullarn yükümlü tutmu, onlar da yükümlülük

hitabna (muhatap) olmay gerektiren bir hakikat olduunu örenmi-
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lerdir. Halbuki sadece onlar vardr! Bu durumda kastedilenlerin kendi-

leri olduklarn örenirler. Fakat hangi hakikat nedeniyle hitabn kendi-

lerine yöneldii belirsizdir, Bunun üzerine onlarn geneli, nefsleriyle

sülûke balar. Bununla birlikte bu konuda özel bir nispetin veya yü-

kümlülüü gerektiren bir hakikatin bulunduunu bilirler. Bunun için

gayretlerini harcar ve sözlerini yerine getirirler. Yine de onlar Allah,

Rabbiyle sülük edene açt gibi, onlara fetih verene kadar {bu hitabn

niçin kendilerine yöneldiiyle ilgili) maksad örenemezler.

Toplam ile (her ikisiyle) sülük eden ise Hakkn duymas ve görme-

si olduunu ‘zevk’ yoluyla örendikten sora sülük eden kiidir. Bu kii,

balangçta nefsiyle genel olarak sülük ettiini bilir, fakat nefsini muay-

yen bir ekilde göremez. Hakkn duymas olduunu örendiinde ise

duyma özelliiyle duyann kendisi olmadn örenir. Bu zamirin

(onun duymas) sabit olduunu görür ve kime döndüünü müahede

eder. Böylelikle nefsinin ve varlnn Allah ile duyan, Allah ile gören,

Allah ile hareket eden ve Allah ile duran olduunu görür. Sülük ve inti-

kal etmeyle yükümlü olan nefsidir. Böylelikle toplam ile sülük eder.

Dördüncü ksm, ‘sâlik olmayan sâliktir.’ 'O, kendini görmü, fakat

Hak onun nitelii olmadkça sülûkta bamz hareket etmemitir.

Sülük nitelii de, yükümlünün nefsi mevcut olmadkça, bamsz ol-

mamn. O, cfsi için bir yer olarak var olur ve toplam ile siilûk ettii-

ni görür. Sâlike toplam ile (Hak ve nefs) gerçekletii belli olunca,

mazhann varlnn olmad ve zuhur edenin mazharn istidadnn

hükmüyle snrland onaya çkar. Bu durumda ‘Sen atmadn attnda,

fakat Allah att*09 demenin anlamm örenir. ‘Atmadn’ deseydi, birinci

tarafta geçerli olduu gibi o da geçerli olurdu. Öyleyse bu bilgiyi ken-

dinden örenen kii, ‘sâlik olmayan sâlik’ olduunu da örenir.

Sonra bilmelisin ki, zikrettiimiz sâlikler, mertebe mertebedir. Bir

ksm O’ndan O’na giderken bir ksm O’nda O’na ve O’nda gider. Bir

ksm, O’ndan O’na O’nda ve O'nunla gider. Bir ksm, O’nda O’nda

ve O’na olmakszn sülük eder. Bir ksm O’ndan veya O’nda olmaks-

zn sülük eder. Bir ksm, O’ndan ve O’na ve O’nda olmakszn sülük

eder. Bu kii, sülük (etmek) ile nitelenen sâliktir. Bir ksm ise, yolculuk

(sefer) etmeksizin sülük edendir. Bir ksm, yolcudur. Bu husus, daha

sonra gelecektir. Öyleyse her yolcu sâliktir, fakat her sâlik, -daha sonra
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yolcu bölümünde zikredeceimiz üzere- yolcu deildir. Sülûkun tarzlar

pek çoktur ve bunlarn azmi zikrettik. O’ndan O’na sülük eden ise, bir

tecelliden baka bir tecelliye intikal edendir.

O’na O’ndan O’nda sülük eden, bir ilahi isimden (baka) bir ilahi

isimde (baka) bir ilahi isim ile sülük edendir. O’ndan O’na O’ndan ve

O’nunla sülük eden ise, ilahi bir isimden ilahi bir isme ilahi bir isim

içinde sülük edendir. O’ndan ve O’nda olmakszn sülük eden ise, Al-

lah’n nezdinden âleme çkan kimsedir. O’ndan ve O’nda olmakszn

O’na sülük eden, olutan Hakka kaçan kimsedir. Örnek olarak, Mu-

sa’nn kaçmasn verebiliriz. O’ndan O’nda ve O’na olmakszn sülük

eden ise, salih ameller içintle dünyadan ahirete geçen kimsedir. Onlar, -

arifler deil- zahitlerdir. Zikrettiimiz ksmlar, B harfinde geçtii üze-

re, kiinin Rabbiyle sülük etmesi veya nefsiyle sülük etmesiyle taksimin

sonuna kadar geçen tarzlardadr.

Sülûkun bir takm mertebe ve srlar vardr ki onlar incelemek ko-

nuyu uzatr ve bizi kitaptaki amacmz tekil eden ölçülü ve zorunlu

bilgide snrl olan özet anlamn dna çkartr. Bu kitapta Allah yolu-

nun ehlinin muhtaç olduu bilgileri kendilerine açklamay hedefledik.

Kitap, uzun, geni, çok faslh ve bölümlü olsa bile, tasavvuf yolundaki

düüncelerimizden birini bile hakkyla ifadeye yeterli deildir. Bütün

yolu nasl anlatabildim? Tasavvuf yolunda dayanlan esaslardan bir eyi

de ihlal edemeyiz. Biz onlar ima ve açklama arasnda özet bir ifadeyle

anlatmay yeledik.

YÜZ DOKSANINCI BÖLÜM
Yolcunun Bilinmesi

Yolcu, sülûkunun kendisini amaçlad ve amaçlamad eylerden

yolculuk ettiren kiidir. O, fikriyle, inancyla ve ameliyle yolculuk yapan

insandr.
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Nereye ve nereden yolcusun?

Vallahi, kaçlacak bir itir o!

Akl ve eriatn hükmüdür bu

lah’a yolculuk edenlerden olma!

Hiçbir varlktan boaltmayasn O’nu

Çünkü o (onlarn) ayndr, kul hayrete dümütür

O’tda yolculuk eder. O’na deil

Cahil olma, nice akl buna direnir!

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, Allah yolunda yolcu iki

adama denilir: Birincisi, fikriyle akledilirlerde ve itibarlarda yolculuk

ederken dieri amellerle yolculuk eder. Onlar, amellerini yerine getiren

insanlardr. (Takip ettii) yolu ve yöntemi kendisini bir eyden yolcu-

lua çkartan kii, yolcudur. Yolcunun ise, Allah için kld namaz k-

saltmas gerekir, fakat oruçta serbesttir. Yolculuu kendisini herhangi

bir eyden ayrmayan ise, siliktir ve ehrinin yol ve caddelerinde -

yolculua çkmakszn- gezinendir. Öyle bir insan, oruç tutmal ve na-

maz tam klmaldr. imdi bu yolda yolcunun (misafir) halini zikrede-

lim, Allah baarya erdiren ve yardm edendir.

Yolcu, Yaratcnn varlna delilleri aramak üzere, fikriyle yolculu-

a çkan kiidir. Bi kii, yolculuk süresince ‘mümkün’ olmasndan ba-

ka delil bulamaz. ‘Mümkün’ olmann anlam ise, kendisine ve bütün

âleme varln nispet edilip (âlem ve) kendisinin varl kabul etmesidir.

Bunun yan sra yokluk da kendisine izafe edilir ve onu da kabul eder.

-Mümkün hakknda iki durum eit olunca, varln zat bakmndan

onunla ilikisi, yokluun ilikisinden üstün deildir. Bu durumda

mümkün, (varlm yokluuna tercih edecek) bir tercih edenin var ol-

masna muhtaçtr. Tercih edici, bu iki nitelikten birini mümkün adna

dierine tercih eder. Mümkün bu mertebeye ulap bu kaynak kesilince

ve tercih edenin varln (örenme) yolculuuna çktnda, baka bir

yolculuk ortaya çkar. Yeni yolculuun konusu, kendisini var eden Ya-

ratcya gerekli niteliklerin örenilmesidir. Böylelikle delil, Yaratcnn

tenzih nitelikleriyle biricik ve yegâne olduunu ortaya çkartr. Bu ise,

mümkünün sahip olduu yoksunluk halinden Allah’ tenzihtir. Bunun
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yan sra, tercih eden, özü gerei varl zorunlu olandr. Mümkün ad-

na caiz olan her ey, O’nun hakknda caiz deildir. Sonra, baka bir

menzile yolculuk için hareket eder. Bu ise, özü gerei varl zorunlu

olann kadimlii sabit olduu için, yokluun O’nun adna imkânszl

sonucunu verir. Kadimin yokluu imkânszdr. Çünkü yokluu ken-

dinden kaynaklansayd, özü gerei varl zorunlu olmazd. Bir yok edi-

ci nedeniyle yok olsayd, yok edenin varlk veya yokluk olmas gerekir-

di. Yokluk olamayacana göre, varlk olmaldr. Varlk ise, yok edicinin

bir art veya onun ztt olmas gerekir. Öte yandan her biri, ya kendisi

nedeniyle varl zorunludur. Delilin kendisi nedeniyle varlnn zo-

runluluunu gösterdii bu eyin var olmas imkânszdr. Sonra delil,

akledilirlerde dier delilin balanma yerletirilir. Sonra bu kii, baka

bir menzilde yolculuk eder. Ta ki, hâdislii (sonradanlk) gösteren bü-

tün deliller, kendisinden olumsuzlanr. Böylelikle tercih edenin mekan-

daki bir cevher veya cisim veya araz olmas veya bir cihette bulunmas

imkânszlar. Sonra âlemin varl, süreklilii ve düzgün olmasyla

O’nun birliinin örenilmesine ‘yolculuk eder.’ Çünkü Yaratcyla bir-

likte baka bir ilah bulunsayd, âlem tesadüfen ya da teorik düüncenin

verisine göre iki ilah arasndaki farkllk nedeniyle var olamazd.

Ardndan baka bir menzile doru yolculuk yapar. Bu menzil, ter-

cih edenin var ettii ve yaratt eyleri bilmesinin zorunluluunu verir.

Tercih eden, iradesiyle var etmitir ve iradesi mümküne iler. O’nun

iradesi kusursuzdur, mümkünü var edite kudreti geneldir. Bu yolcu-

luk, tercih edenin hayat sahibi olduunun bilgisini verir. Çünkü hayat,

bütün niteliklerin Yaratan için sabit olmasnn artdr. Bunun yan sra,

konumak, duymak ve görmek gibi kemal nitelikleri de O’nda sabittir.

Bu niteliklere sahip olmasayd, eksik kalrd. ki zttan birisini kabul

eden bir ey dierinden yoksun ise, berikinden yoksun olmaz. Bunu

örenince, baka bir menzile yolculuk eder. Buradan, peygamberlerin

gönderilmesinin imkânm örenir ve bu bilgi ortaya çkar. Yolculua

devam eder ve Yaratcnn resuller gönderdiini örenir. Allah, onlar

için kendilerini gönderdiiyle ilgili iddialarn dorulayan deliller ortaya

koymutur. Bu durum ortaya çknca, (görür ki) kendisi de peygambe-

rin gönderildii kimselerden biridir. Bunun üzerine peygambere inanr,

onu dorular ve kendisi için belirledii hususlarda ona uyar. Bunun so-

nucunda Allah kendisini sever, kalbine kef verir, melekûtun srlarn
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ona öretir. Nefsinin cevherine âlemdeki her ey nakedilir. Röyle bir

insan, Allah’tan kendisini uzaklaman ve kendisini perdeleyen ‘her ey-

den yolculuk ederek’ Allah’a kaçar. En sonunda Allah’ her eyde görür.

Her eyde O’nu gördüünde ise, yolculuk asasm brakr. Yolcu adn
kaybedince, Rabbi ona iin dünya ve ahirette sonsuz olduunu ve dün-

yadaki gibi her zaman yolcu olacan bildirir. Binaenaleyh insann ka-

rar klaca bir yer yoktur. Alemin tabakalarnda bir varlktan dierine

sürekli yolculuk ederek, ‘Ben sizin Rabbiniz deil miyim?’510
mertebesine

ular. Bir menzilden dierine intikal ederek, unsurdan oluan yabanc

cisme yerleir. Bu cisim ile gece gündüz yolculuu sürdürür. Öyle ki,

ömrünün menzillerini aarak, ‘ölüm’ denilen menzile ular. Sonra, yol-

culuk yine sürer. Berzah menzillerini aarak, ‘dirili’ denilen bir menzile

ular. Burada kymedi bir ekilde bileik hale getirilir. Bu bileiklik ve

terkip, seni muduluk diyarna götürür. Orada bu diyar ile beyaz misk

Kesib’i arasnda gidip gelmeyi sürdürürsün. Yolculuk sonsuza dek böy-

le sürer. te bedeninle yaptn yolculuun budur.

Mârifederdeki yolculuk da (bedenle yaptn yolculuun) benzeri-

dir. Öte yandan, bedenî ameller ve nefeslerle -yükümlülük sürdüü sü-

rece- bir amelden dierine intikal edersin. Yükümlülük süresi bitince,

özü gerei yolculuun sürer. Artk O’na -emrettii için deil- özü gere-

i ibadet edersin: ‘Kulunu geceleyin yürüten Allah münezzehtir.
15,1 Onunla

yolculuk eder.
‘

Mescid-i laram’dan etrafm mübarek kldmz Mescid-i

aksa’ya, ayetlerimizi kendisine gösterelim diye*'
2 Biz bu seferi, el-Esfar an

netaici’l-esfar isimli risalemizde açkladk. Allah yolculuk hakknda ‘
Gök-

lerin ve yerin melekütuna bakmazlar m?,sn
der. Baka bir ayette ise ‘Yer-

yüzünde yürümezler mi?*14

, baka bir ayette ise
‘

O’na döndürülecekleri

gün’s,s
der. Yolculuk, budur.

'
'
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YÜZ DOKSANBRNC BÖLÜM
Yolculuun ve Yolun Bilinmesi

Bu, kalbin yolcu olduu sürece zikir vastasyla azimetlerle -

ruhsatlarla deil- eriatn kurallarndan Allah’a yönelmesidir.

Kalp zikirlerle yolculuk eder

Allah’n dininin adetleri üzere

Gerçekte kalp yolculuktadr

Buna delil ve burhanlar vardr

Yolculuk yapma özelliindeki kimsede

Rahatlk deil, haller otoritedir

Rab Ar'tan yakn felee iner

Vahiy ve Kuran bildirdi bunu

Sadece sana iner, dier yaratklara deil!

Aleme iniinde farkllk var

Bize ve suretine duyduu sevgiyle iner

Onu benden çarrsn, kimse seni perdelemez

Sen Haksin O da Hak

Bir mazhara indir O’nu, rükünler snrlasn

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, yolculuk, yolcunun halidir.

Yol ise, üzerinde yürünülen ve davranlar, makamlar, haller ve

marifetler ile alan eydir. Çünkü marifet ve hallerde, yolcularn ahla-

kndan, âlemin mertebelerinden, isim ve hakikatlerin menzillerinden

yolculuklar vardr. Bu nedenle, bu lakab hak etmitir. Daha önce, silik

ve sülük hakknda yeterli açklamalar yapmtk. nsan, âlemin bir top-

lam ve ilahi mertebenin özetidir. Söz konusu mertebe zat, nitelikler ve

fiillerden ibarettir. Bu nedenle insan, sülûkun gerçekleecei ve kendi-

sinde yolculuk edecei bir yola muhtaçtr. Böylelikle srlar görür, bil-
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gileri ve srlar elde eder. Çünkü bu, bir ‘ticaret yolculuudur.’ Yolu be-

lirleyen âri, yol ise eriattr. Yolda yürüyen insan, hakikate ular.

Bu balamda Hak ile yolculuk edenler ve halk ile yolculuk edenler

vardr. Hak ile yolculuk iki türlüdür: Birincisi zat, dieri ise nitelik yol-

culuudur. Kamil insan, bütün yolculuklarla yolculuk yaparak ilahi bir

kef ve gerçek beraberlikle Rabbiyle yolculuk eder. Bu yolculukta o,

Hak ile beraberdir. Nitekim Hak, her nerede olursak, bizimle beraber-

dir. Allah anna layk bir takm yerler belirleyerek o yerlerde kendisini

tereddüt göstermekle nitelemitir. Kul O’nunla yolculuk yaptnda,

unu örenir: Kul odur ve o deildir. Rabbani yolculuk, Amâ’dan Ar’a

dorudur. Ar’ta er-Rahman ismiyle zuhur eder. Sonra, O’nunla er-

Rab ismiyle her gece yakn semaya iner. Sonra, lah ismiyle yeryüzüne

iner. Sonra hüviyet ile bütün varlklara elik eder. Sonra, O’nunla bir-

likte âlemin yolculuunda yolculuk eder. Sonra, (yolculuktayken) ailede

yerme brakarak Hakk vekil edinir. Sonra, Allah’n sfat olmas bak-

mndan Kuran’n arkadalyla yakn semaya yolculuk eder. Sonra,

yirmi üç yl kendisine elik eder. Sonra, ilahi isimlere âlemdeki yolcu-

luklarnda elik eder. Sonra, olu ve yokluktan varla geliinde kendisi-

ne qlik eder. Sonra, yolculuklarnda nebilere elik eder. Cennetten yer-

yüzüne olan seferinde Âdem’e elik eder. Yedi yüz umre ve üç yüz hac-

daki seferinde Âdem’e elik eder. dris’c yüce mekandan sefer ederken

elik eder. Nuh’a kurtulu gemisinden Cudi’ye gelirken elik eder. bra-

him’e bütün yolculuklarnda elik ettii gibi dier nebi ve meleklere de

elik eder. Örnek olarak Cebrail’in bütün nebi ve resullere yolculuunu

erebiliriz. Baka bir örnek Mikail ve meleklerin yükseli ve initeki yol-

culuklar, seyahatçi meleklerin yolculuklar, yldzlarn kendi seyirlerin-

deki yolculuklar, unsurlarn ve feleklerin bakalamalardaki yolculukla-

r, tecellinin sürerlerdeki yolculuunu verebiliriz. Bütün bunlarn haki-

kaderine, kendinden bir zevk olarak, vakf olur. Artk kuku duymaz ve

tereddüde kaplmaz. Her yolculukta o yolculuun sahibine uygun olan

hakk veya yaratklara uygun eyi zatndan brakr. te bu, ariflerin yol-

culuu ve Allah’ bilen derin alimlerin yollardr.
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YÜZ DOKSANKNC BÖLÜM
Halin Bilinmesi

Hal, Rahman’n ihsanlarndan bir vergi

Bir inayet O’ndan, çaba ve talep olmadan

Nitelik deimesi buna kant

Sen sabit dur, çünkü hal bakalar

Deme ki hal daima süreklidir

Süfiler benim görüümde zaten

Ebu Ikal mam Seyyid bu görüteydi

Ki onun halinde bir sr vard

Olgunluk vaktine kadar o halde kald

Günlerce sürdü, perdelenmeden

Musa'nn dada kalma sözlemesi de uzad

Kitaplar da böyle bildirmitir zaten

Sûflerc göre hal, bir çaba veya zorlama olmakszn, kalbe gelen

eydir. Böylelikle sahibinin nitelikleri, ondan dolay bakalar. Sûtiler,

halin süreklilii hakknda görü ayrlna dümütür. Bir ksm, sürekli

olduunu söylerken bir ksm -bunu imkânsz sayarak- var olduktan

sonra süreklilii olmadm ileri sürmütür. Bu anlamda hal, kelamc-

lardaki araza benzer. Sonra, onu benzerleri takip eder. Bu nedenle de

onun sürekli olduu zannedilir ki, doru deildir. Hal, art arda gelir ve

arada bir boluk olmakszn benzerleri (kaybolanlarn) yerini alr. Bir

ksm halin hulul (yerlemek) kelimesinden türediini söyler. Bunlar,

onun sürekliliini ileri sürenlerdir. Onlar, hali yok olmayan sürekli bir

nitelik saymlardr. Yok olduunda, hal olmaz. Bu, halin sürekliliini

savunanlarn görüüdür. Bir sûf öyle der: ‘Allah’n beni krk yldan be-

ri yerletirdii hiç bir hali kerih görmedim.’ Burada, rza halinin sürek-

liliine iaret eder. Rza, hallerden biridir. Fakat mam’n söyledii ih-

timal dahilindedir, fakat Allah yolunda bu, uzak (bir ihtimaldir). Bu

efendinin sözü hakknda söylenmesi uygun ey udur: Allah onu krk
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seneden beri -bâtnnda deil- zâhirinde dince knanm bir hale yerle-

tirmemitir. Onun bütün vakitleri itaatler ve Allah’ raz edecek ilerle

korunmutur. Ebu Yezid Bestami’nin kademi üzerinde olan hal sahibi

dürüst bir ahsla karlamtm. Bu durum, onun edebinde bir naz

meydana getirmiti. Bir gün bana öyle dedi:
£
Elli küsür senedir içim-

den eriatn naho karlayaca hiçbir düünce geçmemiti.’ te bu,

ilahi korumadr. Hal hakknda görü söyleyen efendinin sözü de, bu

kapsamdadr. Haller, kazanlm deil, vergilerdir.

Bilmelisin ki, hal, -varlklarna yönelmesi ve fiilleri bakmndan-

ilahi bir niteliktir. Hal, hakikad bakmndan tektir ve kendisine ilave bir

ey düünülmez. Allah kendisi hakknda £0 her gün bir itedir
*116 buyu-

rur. Günün en ksas, bölünmeyi kabul etmeyen birim zamandr. Allah

bu zamanda âlemin parçalarnm says kadar kendi indedir. Her parça,

bu arta göre, bölünmezdir. Allah, âlemdeki her parça karsnda bir i-

te bulunur. Bu e’nler (iler), yaratlmlarn ileri olduu gibi onlar bu

enlerin var olduu yerlerdir. Allah onlarda bu ileri sürekli yaratr. Do-

laysyla halin iki zamanda kalmas mümkün deildir. ki anda baki ol-

sayd, halin sürekli olduu kimsede Hakkn Yaratc olmas mümkün

olamayaca gibi o eyin Hakka muhtaç olmas da mümkün olmaz, Al-

lah’tan müstani kalrd. Mümkünün Allah’tan müstani kalmas, im-

kânszdr. Bir imkânszla yol açan her ey, imkânszdr. te bu, ‘Araz

iki anda baki kalmaz’ diyenlerin görüene benzer ve bu, dorudur. Hal-

ler, Allah’tan varlklara ilien arazlardr. Allah onlar yaratklarnda

meydana getirmitir. Bu haller, dünya ve ahirette Hakkn bulunduu
£
e’n’ diye ifade edilir. lahiyat bahislerinde hallerin kendisine döndüü

ilke budur.

Allah hali yarattnda, onun tek yeri kendisinde yaratt kimseydi.

Hal var olunca, o yere yerleir. Bu nedenle halin ‘yerlemek’ anlamn-

daki huluPden geldiini söyleyenler, meseleyi böyle yorumlamtr. Hu-

lul, bir yere yerlemektir ve hal orada var olur. Hal, iki zamanda baki

kalmaz. Öyleyse var olduktan sonraki ikinci anda kendisi nedeniyle yok

olur. Hal, kendisinde yokluu var eden bir fail nedeniyle yok olmaz,

çünkü yokluk, bir failin fiiliyle gerçeklemez (edilgen olmaz). Çünkü o,

var olan bir ey deildir. Ya da, artnn yok olmasyla veya zddyla yok

olmaz. Bütün bunlar imkânsz durumlardr. Onun özü gerei yok ol-

mas gerekir. Baka bir ifadeyle, var olma zamanndan sonraki ikinci
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zamanda yokluk, halin (ve arazn) ayrlmaz özelliidir. (Halin kendi-

sinde var olduu) yerin ise hal veya benzeri veya zdd olmakszn bir

süreklilii yoktur. Öyleyse yer, her an bekasnda (kendisinde hal yarata-

cak) Rabbine muhtaçtr. Allah, onun adna (yok olan) halin benzerleri-

ni veya ztlarn var eder. Benzerleri var ettiinde, öncekinin asl üzere

kald zannedilir ki, gerçek öyle deildir. ‘Hak her gün bir itedir.’
517 Her

i, ilahi bir teveccüh ve yöneliten meydana gelir, Hak, bize kendisinin

suretlerde halden hale girdiini bildirmitir. Her eni ilah bir sûrete

göre yaratr. Bu nedenle âlem. Hakkn suretine güre var oldu. Buradan

öyle deriz: Hak, kendini bilmi, buradan âlemi de bilmitir. Böyle bir

yaklam, hali (bakalamak anlamndaki) ‘tahavvül’den türetenlerin gö-

rüüdür. Söz konusu kiiler, halin sürekli olamayacam ileri sürmütür.

Dolaysyla âlem, Allah’n kendisini yaratt andan ahirete kadar sürer.

Varlk ise onun hallerinde pe pee gelir ve Allah ilahi teveccühlerle on-

lar sürekli yaratr. Bu teveccühlere ‘ol (kün)’ diye ifade edilen ‘merte-

benin sözü’ elik eder. Öyleyse irade, daima ona iliir ve ona teveccüh

edilir. Kün de süreklidir, dolaysyla yaratma süreklidir. Hak ve halk

(âlem) olarak, iin kendiliindeki durumu budur.

Sûfiler bazen hal’i kullanr ve onunla kulun yaratmada Hakkn nite-

liiyle zuhur edip eserlerin O’nun himmetinden var olmas kastedilir.

Bu dimim ‘isimlerle ahlaklanmak’ diye ifade edilen Allah’a benzemedir.

Zamanmzdaki insanlarn ‘hal’ diye ifade ettikleri ey budur. Biz de bu

görüteyiz, fakat onun eserini kabul etmiyoruz. Bunun yerine öyle de-

riz: ‘Kul halde temkin sahibi olur. Öyle ki, onun zuhurunu dilerse,

kendisi vastasyla zuhur eder. Fakat sayg onu böyle yapmaktan alko-

yan Çünkü kul, kulluunu hakkyla yerine getirmek ve ibadetiyle per-

delenmek ister, Herhangi bir hal onun hakknda yadrganmaz. Son de-

rece zayf bir halde görülse bile, görülmesi vesilesiyle Allah hatrlanr.

Böyle biri, bize göre velidir. Söz konusu kii âlemde rahmet olarak bu-

lunur. Bu durum, Peygamberin Allah’n velileri hakknda söyledii ‘Gö-

rüldüklerinde Allah’n hatrland kimselerdir onlar
5

hadisinde dile ge-

tirilir. Belaya ve Allah’n onlara dönük imtihanlarna kar sabrlaryla

Allah hatrlanr. Onlar, hallerinde balarn Allah’tan bakasna kaldr-

mazlar. Bu nitelikteki bir insan görülünce, Allah hatrlanr, çünkü Al-

lah, onu kendisi için seçmitir. Söylediimiz meseleyi bilmeyen, görül-

düünde Allah’n hatrland hal sahibi velinin yaratma, himmet gü-
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etiyle etki, âlemde tahakküm, kahr ve otorite sahibi olduunu zanne-

der. Bütün bunlar Hakkn nitelikleridir, veliler ise görüldüklerinde Al-

lah’n hatrland kimselerdir.’ Bu (velinin yaratma vs. sahibi olduu),

gerçekleri bilmeyenlerin sözüdür. âri’nin dedii ise, bizim kastettii-

mizdir. Dier görüe gelirsek, âlemde bazen Allah nezdinde deeri ol-

mayan kimse de himmet gücüyle hüküm sahibi olabilir. Söz konusu ki-

inin (Allah nezdinde) deeri olmad gibi veli de deildir. Peygambe-

re soru sorulmu, o da Allah’n velilerinden haber vermitir. Ona ‘Al-

lah’n velileri kimdir?’ diye sorulmu, o da ‘Görüldüklerinde Allah’n

hatrland kimselerdir’ demitir. Onlar belalar ve skntlar kuattn-
da, sarslmazlar, Allah’tan bakasna snmazlar. Onlar, Allah’n üzerle-

rinde uygulad ve onlar adna diledii eyden razdr. Sradan insanlar

böyle bir sabr, rza ve (skntlarn) yaratklara ikayet etmeyi halinde

kendilerini gördüklerinde, Allah’ hatrlar, Allah’n o insanlara dönük

bir inayeti olduunu anlarlar. (Keramet gibi) Eser sahipleri, bazen veli

olabilir, bazen alemdeki bu etkiler, belli ölçülerden ortaya çkabilir.

Bunlar, bizce ve nefslerin himmederini ve güçlerini, âlemin cisimlerinin

onlardan etkileniini büenlerce bilinen ölçülerdir. Büyücülerle içli dl
olup da onlarn Hakkn raz olduu ilerden mahrum iken himmet gü-

cüyle öldürebildikleri, azledebldiklerini ve himmetlerinin güçleri nede-

niyle hükümran olabildiklerini görür. Ayn ekilde, âlemde eserlerin

kendisinden meydana geldii bir takm isimlerin özellikleri vardr. Bu

özellikleri bilenler, o etkileri gerçekletirebilir. Bununla birlikte bu etki-

yi gerçekletiren ahs Allah’a irk koabilir. Öyleyse alemde tesir, Al-

lah’n velilerinin özelliklerinden deildir. O halde (âlemde) tesir, zikret-

tiimiz ekilde olabilir.

YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Makamn Bilinmesi

Makam amellerden kazanlr

Çalma ve gayretle elde edilir
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Ariflerin kemali makama baldr

. Onlara makamdan gelen gizli ve perdeli deildir

Makam süreklidir, gaybte bir sr yok

Hüküm, ayrm ve mendupluk ona aittir

Makam sondur, haller ona bal

Onu elde eden ey gayretler ve çalmadr

Peygamberin ayaklar ierdi ükür için

Yorulurdu ve gayret ederdi

Bilmelisin ki, makamlar, dince belirlenmi vazifeleri yerine getir-

mekle elde edilir. Kul, vakitlerini yükümlü olduu muamele, mücahede

ve riyazetlerle tam olarak doldurur. âri5

, bunlar yerine getirmesi için

kendisine emretmi; bunlarn niteliklerini, zamanlarn, tamlk ve shhat

art olan kemal artlarm belirlemitir. Bu durumda insan, makam sa-

hibi olabilir ve emredildii ekilde makamn sürerini ina eder. ‘Namaz

dosdoru klnz.’51* Onlar da bu emre uyarak namaz kâmil bir surette

meydana getirirler. Ondan ise uçan bir ruh ve melek meydana gelir.

Onun Haktan baka duraca bir yeri yoktur. Kul baka bir makama

geçerek, onun da sürerini ina etmek ister. Bu durumda kul, ‘yaratan’

haline gelir. Makamn anlam da budur. Allah ehli makamn -yok olma-

yp- sabit olduunda görü ayrlna dümemiken hal hakknda görü

ayrl vardr. Bize göre, genel anlamda durum söyledikleri gibi deil-

dir. Aksine, bu konuda bir açklama gerekir. Bunun nedeni, makamla-

rn hakikaderinin farklldr, çünkü onlar, tek bir hakikate sahip deil-

dir.

Makamlarn bir ksm arta balyken art ortadan kalktnda ken-

disi de kalkar. Örnek olarak vera makamn verebiliriz. Vera mahzurlu

veya kukulu eyde olabilir. Bunlardan birisi veya her ikisi olmadnda

ise, vera olmaz. Korku, ümit, soyutlanma da -ki o sebepleri ortadan

kaldrmaktr ve sradan insanlar nezdinde tevekkülün zâhiridir- böyle-

dir. Makamlarn bir ksm, insana ölüme kadar elik eder ve sonra orta-

dan kalkar. Örnek olarak, tövbeyi ve meru yükümlülükleri gözetmeyi

verebiliriz. Baz makamlar ise, kula cennete ilk girme anma kadar

ahirete dein elik eder. Örnek olarak, korku ve ümit gibi art koulan
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makamlar verebiliriz. Baz makamlar ise cennete girene kadar insana

elik eder. Örnek olarak, üns, bast ve cemal nitelikleriyle görünmeyi ve-

rebiliriz. Makam, kul için kendisinde yerleme ve sebatn bulunduu

her eydir. Kul sürekli ondadr. Makam ard ise ve art yerine gelmi-

se, o vakit, artnn varl nedeniyle onu ortaya çkartr, çünkü art var

olmutur ve art onun hazrlaycsdr. Bu nedenle makamn sabit oldu-

u söylenmitir, yoksa her vakitte kullanlr demek deildir. Bunu bili-

niz!

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mekann Bilinmesi

Makamn olumsuzlanmas mekandr

Ahzab suresinde, Yesribli’ye aittir o

Onda olan tannmayandr

Çünkü kimse perdesiz ulamad ona

Mekann Rabbi dua edilendir

Sevenlerin efendisiyle (Hz. Peygamber) adamlar dua edince

Vesile ona ait, bakasna deil

Akl sahiplerinin önderidir o

mamdr, ona uyan ise

Perdedarlarn hacibi ve mutasarrfdr

Allah öyle der: ‘Ey Yesribliler, makamnz yoktur.

’

sv dris hakknda

ise ‘Onu yüce bir mekana çkardk’520 buyrulur. Mekan, genel ve özel için,

üahi bir niteliktir. Genel hakknda ilahi nitelik olmas, ‘Rahman Ar üs-

tüne istiva etti
5521 ayetinde dile getirilirken özel hakknda ‘Mümin kulu-

mun kalbi beni sdrd* hadisinde dile getirilir. Genelin genelinde me-

kan, ‘bulunulan her yerde Allah'n bulunmas’, eklinde dile getirilir. Al-
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lah ‘Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir
1512

buyurur. Bu ayette Allah,

mekan zikretmitir. Zatlar için mekan, mertebeler için mekanet (mer-

tebe) gibidir. Sûf grubuna göre makam ve haller, celal ve cemal (nite-

liklerini) aan kemal sahiplerine ait olan ‘yaygdaki’ bir menzildir. Bun-

lar atklar için, nitelikleri, özellik ve makamlar yoktur. Bu kemal sa-

hiplerine örnek olarak, Ebu Yezid’i verebiliriz.

Bilmeksin ki, makam ve halleri geçmek, Muhammedîlcrin özellik-

lerndendir. Bu özellik, Hak karsnda sürekli bir ünsiyet ile birlikte

‘heybet yaygs’ üzerinde oturan edeplilere ait olabilir. Bu ünsiyet sahip-

len itidal, sebat ve sükun sahibidir. Bununla birlikte her nefes, bâtnla-

nnda hzla gerçekleen hareketleri vardr. Böylelikle (onlarn durumu u
ayette anlatlan hale benzer) ‘Dalar donuk zannedersin, onlar bulutlar

gibi akar. Bu, her eyi salam yapan Allah’n fiilidir. 0 yaptklarnzdan ha-

berdardr.
2523 Hak belli bir surette onlara tecelli ederse, balarn öne

eerler. Balann öne eerken, Hakk kendilerine tecelli ettii sûretten

baka bir surete hallerini çevirirken görürler. Balarn öne emek onla-

ra ‘snrlama ve mutlaklk’ arasnda bir anlay kazandnr. Üzerlerinde

hükümran olacak bir makamlar yoktur, çünkü (artk) bir makam yok-

tur. Öyleyse onlar, yaratl yaygs üzerindeki mekan sahipleridir. On-

lar, ‘yerlemenin olmaynda’ mekanet (mertebe) sahipleridir. Onlar,

mertebeleri bakmndan türlü türlü iken mekan bakmndan ise sabittir-

ler. Onlar, özü gerei mekanlanndadr. Mertebelerinde (mekanet) ise,

ilahi isimlerle bulunurlar. Öyleyse ilahi isimlerden onlar adna gerçekle-

en ey, tanklk, ziyaret ve konukluk gününde ‘makam- mahmûd’ ve

‘yaknlk mertebesi’dir. Zaftan onlar adna gerçekleen ey, snrl ma-

kam, varlmak istenilen mana, müahedede süreklilik ve duraanlkta,

ezilme halinde bütün varlklarda Hakk görmektir. Onlar Hakk

Amâ’da (Ar’a) istiva halinde gördükleri gözle müahede ederler. sti-

vada ise yakn semaya tenezzülünde kendisini gördükleri gözle görürler.

Burada ise, yeryüzünde gördükleri gözle Hakk görürler. Yeryüzünde

ise, (her yerde yarankiaryla olduu) beraberlikte Hakk gördükleri

gözle görürler. Beraberlikte ise, V’nun benzeri bir ey yoktur*
2*

ayetinde

gördükleri gözle Hakk görürler. Bütün bunlar, mekann özelliklerin-

dendir.

Söz konusu insanlarn mertebe (mekanet) bakmndan özelliklerine

gelirsek, nispetlerin farkll nedeniyle onlarn görmeleri de deiir.
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Hakk bir yerde gördükleri göz baka bir yerde kendisini gördükleri

gözden farkldr. Bununla birlikte her gözde görülen ve her gözden gö-

ren ise, birdir. Bak ise baklann deimesiyle deiir. Bu balamda bir

ksmmz baklann deimesiyle bakn deitiini görürken bir ks-

mmz bakn deimesiyle baklann deitiini görür. Herkesin belli

bir tecrübesi ve zevki vardr. O halde mekan Rabbin ‘fari olmasn’ ta-

lep ederken mertebe ‘O her gün bir itedir'
5*5

ayetini talep eder. Ayette

‘Sizin için boaltacaz5526
buyrulur. Burada, kimin muhatap alndn ve

kimin kastedildiinin belirtmek için insanlar ve cinler (sakaleyn, ar
olanlar) zikredilmitir. Biz, ar ve hafif (parçalardan) bileiiz. Hafif

olan mertebeye ait iken ar mekana aittir. ‘Rahman Ar üstüne istiva et-

ti.'
527 Rahmet sabit ve sürekli olmu, yakn semaya inmeye tesir etmitir.

(in esas rahmet olunca) Allah azabn tattrmak için inmemi, sadece

tövbeyi kabul etmek, dua edene karlk vermek, balanma isteyeni

balamak ve isteyene vermek üzere inmitir. Hak bütün bunlar zik-

rederken kahr hiçbir ekilde zikretmemitir. Çünkü Hak, rahmet

Ar’ndan tenezzül etmitir. O halde mekan, her yerde rahmettir. Çün-

kü onda cisimler
c
yer deitirme’ yorgunluundan (kurtularak) yerle-

me imkan bulurlar. Baknz! Allah insanlar (cehennemde) azaptayken

derilerinin deimesi (intikal) özelliiyle nasl nitelemitir? Deime,
bir intikaldir. Bu durum, Mikat bitene kadar sürer. Gerçek emir ve i,

mertebeye (mekaet) aittir, çünkü varlkla bir hal iizere kalmak, imkan-

szdr. Öyleyse mekan, mertebede sabit olmaktr. Nitekim (ayn kökten

gelen) temkin halinin de ‘telvinde temkin (deimede sebat, sürekli de-

iim)’ olduunu söylemitik. Yoksa biz, hakikatler hakknda bilgisi

olmayanlarn söyledii gibi, temkinin telvinin zdd olduunu söyleme-

yiz. Temkin, Allah izin verirse, bir sonraki bölümde gelecektir,
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YÜZ DOKSAN BENC BÖLÜM
atahatn Bilinmesi

atahat, nejsierdeki doal bir iddia

Arzunun izlerinin kalntsdr

Bir emir yoksa, akl sahiplerine göre

Doru bile oha atahat hudur

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, atahat kiinin mertebesini -

ki onu kendi nezdinden veren Allah’tr- açklamak amacyla bir gerçei

iddia eden sözdür. Kii herhangi bir ilahi emir olmakszn, fakat övün-

me amacyla mertebesini açklar. Mertebesini açklamas emri verildi-

inde ise, ilahi bir emir ile makamn bildirmek üzere -yoksa övünme

amac tamaz- atahat söyler. Hz. Peygamber öyle der; ‘Ben Ademo-

ullarnn efendisiyim, övünmem.’ Yani, bunu bildirirken size kar ifti-

har amaçlamadm. Bunu örenmedeki menfaatleriniz nedeniyle onu si-

ze bildirdim. Bu sayede, nezdindc peygamberinizin mertebesi nedeniyle

Allah’n size dönük ihsanm örenirsiniz. atahat, kendilerine emir ve-

rilmedii sürece, muhakiklerin zellesidir (sürçme). Emir verilirse, pey-

gamberin söyledii gibi, (mertebelerini açklamak üzere) atahat söyler-

ler. Bu nedenle Peygamber ‘bana övgü yoktur’ der. Çünkü, tpk sizin

gibi, Allah’n bir kulu olduumu bilirim. Kul ise -efendi tek ise- dier

kula kar böbürlenmez. Nitekim Hz. Isa da böyle diyerek, kul olduu-

nu söyleyerek söze balamt. Bu ifade Peygamberin ‘bana övgü yok-

tur
5 sözüne benzer. Ardndan Hz. sa annesinin masumluu hakknda

söylediklerini söylemiti. Hz. sa istidadndaki nebilik nurundan hak-

knda ‘Allah’n olu’ denüeceini örenerek *
Allah’n kuluyum’5™ demi-

tir. Böylelikle sa, âdet olduu üzere, insann kendini tantrken ve hak-

knda tanklk yaparken benzer bir sözün söylenmedii bir ifadeyle söze

balam, ‘ben herhangi birinin olu deilim’ demitir, sonra eklemitir:

Annem, temiz ve iffetlidir. Ben, Allah’n olu deilim. O’nun bir ei

olamayaca gibi olu da olamaz. Ben, tpk sizin gibi, bir Allah kulu-

yum. ‘Allah, bana kitap verdi ve peygamber yapt.*29
Böylelikle sa, kendi-

ne göre nebiliini vaktinde dile getirmi iken orada bulunanlar için vak-
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tinin dnda dile getirmitir. Risalet vaktinde peygamberin nebiliini

biliyor olmas, Allah’n önceki nebilerdeki âdetidir. Nebiler, kendilerin-

de gözüken her eyi ilahi emirle yapanlardr. Peygamberlerde gözüken

hususlardan birisi de, Allah katndaki yüce mertebelerini ve hemcinsle-

rinden farkllklarn gösteren doru iddialardr. ‘Beni mübarek kld’530

Yani, beni sizin nezdinizdeki iyilik ve hayrlarn artmasnn bir alameti

ve yeri yapt. ‘Her nerede olursam olaym’53
', bütün hallerde benden do-

lay size gelen bereket, herhangi bir halle snrlanmaz.

Hz. sa, bütün bunlar geçmi zaman kipiyle anlatm, fakat imdi-

ki ve gelecek zaman kastetmitir. Onun imdiki zamanda söyledii söz,

annesinin masumluu hakkndaki tanklyd. Bu tanklkla ise kendisi

hakknda ‘Allah’n Qlu’ demeyi amaçlayanlar uyarmak ve bilgilendir-

mek isteyerek, Allah’ tenzih etmiti. Allah’n bu tenzihi, annesinin

kendisiyle ilikilendirilen iftiradan masumluun bir benzeridir. Öyleyse

bu tanklk, Hakkn nezdinde tenzih iken annenin nezdinde temize ç-

kartmaktr.
‘Her neredeysem

5532
ifadesindeki geçmi zaman lafz ise bu

bildirmenin Allah’tan olduunu gösterir. Ayn durum ‘Âdem toprak ile

su arasndayken ben peygamberdim’ diyen Hz. Peygamber adna geçer-

lidir. Burada Peygamber, Âdem’in henüz bedensel sureti var olmam
iken, Allah nezdindeki mertebesini bildirmitir. Isa ise geçmi zaman

kipiyle Allah’n kendisine kirap verdiini, yükümlülük ve. eriat diyarn-

da olduu sürece namaz ve zekât yerine getirmeyi tavsiye ettiini söy-

lemitir. Bu durum ‘yaadm sürece
’5’3 ifadesinde dile getirilir. Burada,

duyanlar için zahirde ‘yükümlülük hayatn5
kasteder. Bize göre ise,

hem bunu hem baka bir eyi kasteder. Baka ey, Allah’n sa hakknda

söyledii ‘Allah’n kelimesidir’ ifadesidir ve kelime harflerin toplamdr.

Bu konu, nefes bölümünde daha sonra ele alnacaktr. Ardndan Hz.

sa, ‘Allah’n kendisine kitap verdiini’ bildirmi ve ncil’i kastetmitir.

Öte yandan, ‘kelime’ olmas yönünden ise, varlnn makamn kaste-

der. Kitap bir kelime ortaya çkartmak için yazd harflerin bir araya

gelmesi veya bir anlamn kendisini gösteren harfin sûretine eklenme-

sinden ibarettir. Böylelikle kelimede terkip kaçnlmazdr. Bu nedenle

sa Allah’n ona kitap verdiini zikretmitir. Allah’n ona kitap vermesi,

‘Her eyeyaratlm verdi
’534

ayetinin bir benzeridir.

Hz. sa ‘namaz ve zekât tavsiye etti
5

derken ibadeti kasteder. Nite-

kim bunlar amele delalet ederken ibadete delalet etmede daha açktr,
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çünkü ibadet oluunda açklamaya ihtiyaç yoktur. Amel kastedildiinde

ise, amelin belirlenmesine ve nasl yaplacana açklanmasna gerek

vardr. Bu sayede yükümlü insan, onun yapsm izhar eder. Kastedilen

ibadet olunca, her nerede olursa olsun yaad sürece onun sürmesini

gerektirir. nsan bedeni ölümle terk etmi olsa bile, hayat kendisine e-

lik eder, çünkü hayat, onun için nefsani bir niteliktir. Bilhassa da Allah

onu ‘Allah’n ruhu’ yapmtr. vSonra, annesine iyilik yaptn, yani ona

ihsanda bulunduunu zikretmitir. Allah’n ilk ihsan, Meryem’e isnat

edilen iftiradan kendisini temizlemekti. Allah onu sa’nn doru söyle-

diinden insanlarn kuku duymayaca bir halle temizlemi, ardndan

sözünü tamamlayarak öyle demitir: ‘Beni bir zorba yapmad ’535 Çünkü

ceberut -ki azamet demektir- kullukla çeliir. Bu durum ‘O Allah’n ku-

ludur
55,6 ayetinde dile getirdir.

‘

Zorba5537 derken, kitap, namaz ve zekâtn

gönderildii ümmeti zorlamayacam demek ister. Ben bir tebliciyim,

o kadar! ‘Sen onlarn üzerine bir zorba deilsin .’5M Bir zorba gibi onlar

zorlayan kii olmam. Ben Allah’tan tebli ederim. N itelcim Allah ‘Ey

peygamber! Sana indirileni tebli et
’539 buyurur. Baka bir ayette ise ‘Pey-

gambere düen teblidir*
40

,
baka bir ayette ‘Sen zorba deilsin, hatrlatan-

sn*41
buyrulur. Hatrlatmak, unutan kiiye yaplr. Böyle olmasayd, ha-

trlatan deil, öreten olurdu. Bu durum, peygamberin insanlara (Elest

âleminde) Rablerinin üzerlerindeki rabliini kabul etmi olduklarn ha-

trlattn gösterir. Allah, zürriyetini Adem’in srmdan ilk misakta

alnca, bunu kendilerine göstermitir.

Hz sa öyle der: ‘Doduum gün üzerime selam olsun.
3542 Yani, Al-

lah’n kulu olduumu söyleyerek selamete erdim. Böylece, varlmn
bir cinsel birlemeye veya ilikiye dayandrlmasndan salm oldum. ‘Öl-

düüm gün de..*
43 Böylcce, öldürülmenin gerçeklemesinden uzak ve sa-

lim kaldm. Yani, beni öldürdüünü iddia edenlerle ilikilendirilen öl-

dürülme fiilinin gerçeklemesinden uzan. Bu ise, srailoullarnn

‘Mesih Meryem olu sa’y öldürdük
’344

ifadelerinde dile getirüir. Allah ise

onlar yalanlayarak öyle der: ‘Onu öldürmediler, asmadlar, fakat benzet-

tiler
*45 Allah onlara öyle der: Öldürülmeden salim bir halde, ölecei

gün sa’ya selam olsun! Çünkü öldürülmü olsayd bile, ehit olarak öl-

dürülecekti. ehit ise diridir, ölü deildir. Bu konudaki yasaklama ne-

deniyle, ehide ‘ölü’ denilemez. böyle devam edecektir. Allah onun

öleceini, (fakat) öldürülmeyeceini bildirir. Allah ‘Öldüü gün ona se-
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lam olsun’ demi, sonra ‘diri olarak’, yani kyamette ‘diriltileceim gün

ona selam olsun’ der. Buras, nebi ve inayete mazhar olan kimseler gibi,

masumlarn her türlü kötülükten esenlikte olaca yerdir. sa bütün bu

yerlerde selamettedir. Üçüncü bir yer ise yoktur: sadece dünya hayat

ve ahiret hayat, ikisinin arasnda ise ölüm vardr. Bütün bunlar ilahi bir

emre binaen söylenmeseydi, bu sözler, sahibinden ‘atahat’ olarak orta-

ya çkard. Çünkü bunlar, Allah nezdinde benzerler ve hemcinslere kar
övünme tarznda mertebe gösteren ifadelerdir. Allah ehlinin ise benzer-

lerinden ayrmas veya onlara kar iftihar etmesi düünülemez. Bu ne-

denle ‘atahat’ nefsin kibri saylmtr, çünkü o, hiçbir zaman bir mu-

hakkikten çkmaz. Çünkü muhakkik, Rabbinden bakasn müahede
etmez. Rabbine kar iddiada bulunmaz ve iftihar etmez. Muhakkik,

Rabbine kullua balanm, kendisine gelecek emirlere hazrlanm ola-

rak bekleyen ve hzla emirlere koan kiidir. Bunun yan sra, âlemdeki

herkesi bu mesabede görür. Bir muhakkik atahat söylerse, yaratl se-

bebinden perdelenir ve Rabbini ve kendini bilemez. ddia ettii bütün

güç ondan ortaya çksa ve böylece hayat verse, öldürse, görevlendirse,

görevden alsa, onun Allah nezdinde bir mertebesi yoktur. Böyle bir in-

sann durumu, ishal eden veya kabz yapan bir ilaca benzer. O, Allah

nezdinde bir derece sahibi deildir, aksine halin özelliiyle etkindir. Ni-

tekim sihirbaz da görenlerin gözünde sanatn uygular, onlarn gözleri-

ni yaptklar iteki gerçei görmekten alr. atahat söyleyen herkes, gaf-

letinden atahat söyler. Allah nezdinde veli olduu halde, büyüklük

duygusuyla kendisinden atahat çkan birinin muhtaçln izhar edip

zelillememesini ve aslna dönmemesini ne duyduk ne gördük. On
sarsan böyle bir taknln kendisinden gitmesi kaçnlmazdr. atahat

halinin durumu budur. Doruyu söylerken bile atahat knanm ise,

bir yalancdan çktnda durumu nasl olabilir?

öyle denilebilir: kendisinden bir etki ve eser ortaya çkm iken,

atahat halinde yalancnn durumu nasldr? öyle deriz: Evet! Sordu-

un soru bu konuda yalancnn” durumudur. Allah ehli, Allah ehli ol-

duklarnda sadece doru hali yelerler. Onlara göre, ilahi bir emir ken-

disine bitimedii sürece, atahat denilen ey budur. Nitekim nebilerde

bu emir vardr. nsanlarn bir ksm, isimlerin özelliklerini bilir. Alem-

deki garip iler ve geçerli etkiler, bu isimler sayesinde ortaya çkar. Bu
kiiler, bu durumun bildii isimlerden kaynaklandm söylemez. Onu
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görenlere göre bu durum, kiinin halinin gücünden, Allah nezdindeki

mertebesinden ve dürüst veliliinden kaynaklanr. Halbuki söz konusu

kii, bütün bu hususlarda yalancdr. Böyle bir hal ‘atahat’ diye isim-

lendirilmedii gibi sahibi de ‘atahat söyleyen’ deildir. Aksine böyle

bir hal, bütünüyle yalan ve aldatmadr. Binaenaleyh atahat, doru bir

sözdür ve nefsin kibrinden kaynaklanr. Bu kiinin üzerinde doann
kalnts vardr ve bu iz görülür, o önada kiiyi Allah’tan uzaklatrr.

atahatn örenilmesi hakknda bü kadar açklama yeterlidir.

YÜZ DOKSAN ALTINCI BÖLÜM
Tavali'in (Kalbe Doanlar) Bilinmesi

O’nun nurunun tavali'ine (doanlar) bakma!

Tevhidin tavali’i görülmeyen eylerdir

Onlar görseydin, irk sabit olurdu

Aktll-deneyimli, hayrete düer onunla

ileri tecrübe eden kimse

Onun sevinciyle ilgilenir, etkiye kaplmaz

Onun sevinci llah’n yardm

Onunla O’nu görür, gözüyle görmez

Bat hükmün kalkmasdr, gidii deil

Varlktr o, Onun dnda mazhar vardr

Sûflerin stlahnda göre tavali, ariflerin kalplerine doarak dier

nurlar söndüren tevhit nurlan demektir. Bu sönen nurlar, nebevi-kef

delillerin nurlar deil, reorik kantlarn nurlardr. Bu balamda tavali,

kefin nurlarn da söndürür. Allah’n kullarndan talep ettii ve arat-

rlmasn vacip kld amaçlanan tevhit, mertebenin tevhididir. Bu,

özellikle Allah’n ilah olmas ve baka ilah olmamasdr. Açk delil bunu
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gösterir. Baz akllarda akln olan güçlerinin verdii bir fazlalk vardr.

Baz mizaçlarda ise mizacn bleikli insana bu fazlal verebilir ve söz

konusu fazlalk, insan (mertebeyi birlemekle yetirmek yerine) Allah’n

zat üzerinde düünmeye sevk eder. eriat Allah’n zat hakknda dü-

ünmeyi yasaklad için, bu konudaki aratrmasnda akl sürçer vc

haddini aarak kendine hakszlk yapar. Böylelikle kendi inancna göre

kantlar ortaya koyar -ki bunlar, tavali nurlardr- ve bu deliller, lah’n

zatnn öyle veya böyle olmamas gerektiini gösteren delillerdir. Böy-

lelikle, yaratlmlarla ilikilendirilen bütün özellikler, O’ndan olumsuz-

lanr. Öyle ki, bu delillerin nezdüde lah (yaratklardan) ayrr. Deliller

O’nu snrlar ve nurlarnn gösterdii üzere mudaklktan çkartr (çünkü

tenzih de bir snrlamadr). Ardndan, O’nun nitelikleri hakknda ko-

numaya döner. Bu konuda da onlarn nurlarnn nlar farkllar. Bu-

rada, ilm-i nazar bahsinde zikredildii üzere, delillerdeki yöntemleri

kastetmekteyim. Sonra, Allah’n fiillerini aratrmaya yönelirler, bu ko-

nuda da klarnn farkllna göre, görü ayrlna düerler. Bunlar,

kitaplarda zikredilmi ve yazlm görü ayrlklardr. Bu kitap, fikirle-

rin delillerinin verilerinin incelenecei bir yer deildir. Bu kitap, ilah

kefin verilerinin incelendii bir kitaptr. Bu nedenle, ehlinin kendi ki-,

taplarnda ortaya koyduu ekilde, söz konusu görü ayrlklarn ele

almadk.

Aklclar, semiyyat bahislerini de incelemilerdir. Bu bahis, zahirde,

kendisine itimat ettiimiz bilgimizdir. Biz, takvayla amel etme vesilesiy-

le, Haktan gelen kefi alrz. Allah da, tecellisiyle öretim iimizi üstle-

nir. Bu durumda, akllarn fikirleriyle idrak edemedikleri eyi, vahyin

dile getirmesiyle görürüz. Akl, onu imkansz saym, müminin akl te-

vil etmi, srf mümin olan ise onu Allah’a brakmtr. Bunun üzerine

kef nurlar, hakknda düünmenin yasakland zat bildirmitir. Biz

de, O’nun akim ortaya koyduu delillere aykr olduunu gördük. Kef
sahibi. Hakkn sa eli, eli, iki eli, gözü ve kendisiyle ilikilendirilen göz-

leri, aya, ve yüzü olduunu görür. Sonra, sevinmek, armak, gül-

mek, suretten sûrete girmek gibi niteliklerini örenir. Kef sahipleri bü-

tün bunlar müahede ederler. Öyleyse müminlerin ve Allah ehlinden

müahede sahiplerinin ibadet ettikleri Allah) Allah’n zat hakknda dü-

ünenlerin ibadet ettii Allah deildir. Onlar, Allah’n zat hakknda te

fekkür ettikleri için, bilgiden mahrum kalmtr. Çünkü onlar, Allah’n
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zat hakknda düünmeyle ilgili yasaklarnda Allah’a ve peygamberine

asi olmu, kelamn ve O’nun tek ilah olmasn incelemenin snrn aa-

rak, gereksiz konulan incelemeye varmlardr. Allah’a yönelenlerin bir

ksm da, bunu yapmtr. Örnek olarak, Ebu Hamid ve benzerlerini ve-

rebiliriz. Buras, ayaklarn kayd bir yerdir. Gerçi Ebu Hamid, bunu

kendisi için bir perde yapm (olabilir), çünkü o, baz yerlerde ortaya

koyduu bu düünceden farkl görüler dile getirmitir. Ksaca, böyle

bir davran, saygszlktr. Nefsi üzerinde fikrini ve teorik aratrmasn

hakim klp aklm bu konudaki aratrmasnn otoritesi altna sokup

aratrmasnda Rabbinden gelen bir nura sahip olduunu zanneden

kimsenin gözleri, delillerinin nurlar tarafndan körletirilir ve müahe-

de ve kef sahiplerinin getirdii nurlar göremez. Bunun yan sra, pey-

gamberden ve nebiden Kitap ve Sünnette gelen ifadeleri de görmezler.

Teorik nur sahipleri -imanlarnda dürüst iseler- peygamberin ifadelerini

tevil ederler. Fakat kendisine itimat ettii fikrin nuruyla aratrmadan

geri durmazlar. Söz konusu kii, içinde teorik gücüne yarar ekilde

kendisine ibadet ettii bir Rab ina etmitir. Öyleyse o, gerçekte akima

ibadet etmektedir. Öte yandan bu {tevil iinde), akim eksiklii nedeniy-

le yaratlm cisimlere tebihin yerine yaratlm anlamlara tebihi koy-

mutur. Öyleyse tevil yapan insan, bir yaratlmtan baka bir yaratlm-

a geçmitir. Böyle bir insan, müminlere ve ii bulunduu hal üzere

müahede edenlere göre,
czamann rezilidir.’ Bütün bunlarm kökü ise,

bu tevilin Allah'a kar ilenen bir günahn neticesi olmasdr. Çünkü

kendi arzusundan konumayan peygamber, Allah’n zat hakknda dü-

ünmeyi yasaklam, aklc ise bu yasaa uymamtr. Allah bizi ve sizi

müahede ve vecd ehli etsin! Keke mümin, müahede ehli olmadn-
da, Allah'n o konudaki bilgisine havale etseydi ve haddini amasayd.

Böyle bilgiler peygamber olmayanlardan gelince, aklyla hareket eden

ahs, bilgiyi getireni tekfir eder ve onu zmdk ilan eder, bilgisizlikle

suçlar. Halbuki Peygamber ayn bilgiyi getirdiinde, ona inanmt.

Bundan daha büyük perde olabilir mi? O kii, kendisine ‘gerçek böyle-

dir’ diyor, bu adam ise ‘bu inançszlktr’ diyor! ‘Bu benim sözüm deil,

peygamberden gelen sahih hadiste böyle deniliyor’ dersen, susar. Hz.

Peygamberden geldikten sonra, onun incelenmesi gereken bir tevili ol-

duunu ileri sürer ve onu kabul etmez. Böyle bir insan, gerçeklikten ne

kadar uzaktr!
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Bazen arkadalarmz, ‘tavali’ derken teorik delillerin nurlarn sön-

düren müahede nurlarn kastederler. Bu durumda insan mücerret ak-

ün olumsuzladn döner, kcf yoluyla ispaüar. Teorik nurun onun ak-

lnda bir varl ya da izi ya da kiinin üzerinde bir otoritesi kalmaz.

Tavaü’in anlam budur.

YÜZ DOKSAN YEDNC BÖLÜM
Zihab'n (Gidi) Bilinmesi

Aklarn kalplerinin gidileri var (zihab)

Görmediini müahede ederken

En garip ilerden biridir o

Görürüz O'nu da, gördüümüzde görmeyiz

Delilim 'kulum att’ ifadesidir

arma! Atan O’ndan bakas m?

Kuran nass böyle gelmi

Sevgili peygamberi hakkndaki bir ite

Zihab (gidi) hali, sûfilere göre, sevileni müahedeyle kalbin duyu-

lurlar hissetmekten habersiz kalmasdr. Dostum! Arifin kalbinde ve

bâtnnda kendisinde sevgilisini müahede etmedii bir halin veya nefe-

sin bulunmas mümkün deildir. Peki ak nasldr? Arif, kalbinin ve

varlnn gözüyle sevgilisini müahede eder. Öyleyse tek perde, duyu-

lurlar idrak etmesi nedeniyle duyuda kalr. Arif onlarn sevgilisinin aym

olmadn görür, perdelenir ve bu perde nedeniyle de kavumay ister.

Uyuyan için duyular ortadan kalkt gibi, duyulurlar sevenin duyusun-

dan da silinir. Bu durumda ise, duyu hayale yönelir. Orada sevgilisinin

misalini hayalinde ve kalbine yakn bir halde görür. Bu kez, onu misal-

siz görür. Çünkü hayal ile mana arasnda bir vasta veya derece olmad-
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gibi hayal ile duyulur arasnda da bir vasta ve derece yoktur. Öyleyse

balanma vastas hayalin kendisidir. Mana ona indii gibi duyulur da

ona yükselir. Öyleyse hayal, özü gerei, iki uca da (mana ve duyu) ve-

rir. Ârif veya seven, duyulur olandan hayale intikal ettiinde, sevilenin

manasna yaklaarak onu hayalde suret sahibi bir misal olarak görür ve

müahede eder. O ise, hayaldedir. Bakyla hayal mertebesine komu
olan manalar mertebesine dönünce, manay misal ve sûretten soyut-

lanm olarak görür. Sonra, misale ve duyulur olana bakar. O manay

duyulurda tasavvur etseydi, bütün duyulurlarn sûretlerinin onun sûreti

olacan anlard. Bu durumda müahede sahibi, duyulur her eyin sev-

gilisinin sürelinden farkl olarak görme halinden uzaklar. Duyulurlar,

sevgilisinin sûretidir ve bu böyle olmaldr. Artk ârif, duyulurun

sûretini sevgilisinin sûretinden baka bir ey olarak görmez ve sevgilisi-

ni her eyde görmeye balar. te ‘gidi (zihab)’ bu demektir. Yol anla-

mndaki mezhep de bu kelimeden türetilerek, kendisinde gidildii için

‘mezhep’ diye isimlendirilmitir. Seven de, sevgilisinin sûretidirler diye,

bütün duyulurlarn suretlerinde ‘gidendir.’ Öyleyse o, sürekli duyu, ha-

yal aleminde ve manalar mertebesinde ‘ittisal* halindedir. Bütün bu

mertebelerde bir gidii vardr ve bu mertebeler onun ‘mezhebidir (git-

tii yol).* Öyleyse onun kendisi de, bu sûrederden birisidir. Bu nedenle

öyle der:

Ben sevdiimim

Sevdiim de ben.

Biz de bu konuda bir kaside de öyle dedik:

Ben sevenim, ben sevgiliyim

Benfetaym, ben (sevilen kadn) jetaym

Ayn kasidenin bir bölümünde de öyle dedik:

Ben kendimden bakasna ak olmadm

Ayrlm vuslatmn ta kendisi!
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YÜZ DOKSAN SEKZNC BÖLÜM
Nefesin Bilinmesi

Var olanlarn nefesi Onun nefesinden

Zil sesinde Hakkn vahyidir bu

Hakkn kelamn 1 gör

Nefesinden oluta eserini

Onu görmezden önce Musa

Ate almayla meguldü

Rahatln kayna ondadr

Ona bakan ve gözeten için

Hz. Peygamber, insanlardan korunmu olduunu örenmezden

önce -d c
Allah seni insanlardan koruyacaktr

’5 '16 ayetinde dile getirilir bu

durum- bir yere yerletiinde,
cBu gece bizi kim- koruyacak?’ derdi. Bu-

nunla birlikte o, ‘her eyi koruyann Allah olduunu ,s 47
biliyordu. Hz.

Peygamber, muhaliflerden gördüü güçlükler iddetlenince, ‘Rah-

man’n nefesi bana Yemen yönünden gelmektedir’ demiti ve Rah-

man’n nefesi (Medineli müslümanlar anlamndaki) Ensar olmutu.

Bilmelisin ki, varlklar, Allah’n tükenmeyen kelimeleridir. Allah, Hz
sa’nn varl hakknda ‘Meryem’e aktard kelmesidir,SS demiti. Hal-

buki o, sa idi. Bu nedenle ‘varlklar Allah’n kelimeleridir’ dedik. Bu

durum, vahiy deliliyle söylenmitir. Semi delili (vahiy) kullanmamzn

nedeni, kef veya ilah bildirim yoluyla iddia ettiimiz her hususta, her-

kesin bizi dorulamayacak olmasdr. Örfte bilinen kelimeler, harflerin

düzenleniinden ortaya çkar. Harfler ise mahreçlerde kesilen nefesten

meydana gelir. Bu kesiderde harflerin varlklar, belirli bir ölçüyle ger-

çekleir ve kelimeler var olur. Bu hususa dikkatini çektikten sonra, im-

di de akln bu bölümde ortaya koyacamz meseleye ver!

Bilmelisin ki, Allah, Ar’a Rahman ismiyle yerlemitir. Bunun

amac, yaratmadaki amacnn var olanlara merhamet olduunu bildir-

mektir. Allah, (istiva ederken) baka bir ismi zikretmedii gibi, cisimler

aleminde en kuatc varlk olan Ar’a istivay zikretmitir. Çünkü acla-
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rn yeri, bileik varlktr ve basitler özleri gerei, bir manann kendile-

rinde bulunmasn kabul etmezler -onlar manann kendisidir.- Allah’n

(cisimler aleminin en büyüü olan) Ar’a Rahman ismiyle yerlemesi,

rahmetin tüm alemi kapsadn gösterir. Bela gibi arzî eyler ortaya

çksa bile, o da bir rahmettir. Nitekim daha önce tatsz ilacn içilmesin-

de bir rahmet olduunu söylemitik. Burada amaç, onu içene bir azap

vermek veya ona eziyet etmek deildir. lacn kullanmamda maksat, kul-

lanmla hastaya dönecek afiyet ve iyiliktir.

Sonra, bilmelisin ki, Hak ez-Zahir ve cl-Bâtn diye isimlendirilmi-

tir. Zahir Hakkn halden hale girdii sûredere ait iken bâtn bakala-

may ve sûrederde zuhuru kabul eden manaya aittir. Öyleyse Hak,

bâtn olmas yönünden gayb bilirken zahir olmas yönünden ehadeti

bilir. Alemin Hakkn sûretinde yaratlm ilahi bir nüsha olduunu be-

lirtmitik. Bu nedenle, Allah’n eyay bilmesinin kendisini bilmesi ol-

duunu söyledik ve yine bu nedenle O’nun hakknda sûret (sahibi diye)

hüküm verdik. Nitekim ilahi isimler de böyle gelmitir. Sahih bir riva-

yette, Allah’n Âdem’i kendi sürerine göre yaratt bildirilir. Âdem, ya-

ratlmyla ve kadimiyle oluun bütün hakikatieriyle ortaya çkan insan-

kamildir. Allah, nefesi bildirdii ve ortaya koyduumuz bir durum

nedeniyle, kalpten çkartmtr. Teneffüs eden kii konumay amaçlad-

nda, nefes mahreçlere urarken konuma amac yoksa özel olarak

‘hâvî’ (sadece nefesin çkmasyla oluan harf) harfi çkartr ki, bize göre

o, bir harf deildir. Bu ise, kendinden kaynaklanarak, üç mertebeye dü-

er: Birincisi, Elif diye isimlendirilir ve kârilere göre o, hâvî harftir. Dü-

erken ulvi ruhlara uradnda ise, ondan illet Vav’ meydana gelir. Bu

ise, havann nefes alp verenden uzamasdr. Süfli doal cisimlere ura-

dnda ise, ondan illet Ya’s meydana gelir. Bu ise, havann nefes alp

verenden harfin hafzndan (kesre) uzamasdr. Bu hafz, hareketinin i-

badr, çünkü hafz, süfli ve aa alemdendir. Bu nefesin dümesi esna-

snda bu üç mertebeden daha fazla mertebesi yoktur. Melein elçilii,

öncesindeki harfin zammeli olduu Vav ile gerçekleir. nsann elçilii

ise, kendisinden önceki harfin kesre olduu Ya ile gerçekleir. Elif ise,

asl üzerinde, Allah’tandr. O, bütün sebeplerin sebebidir.

Allah, kendisinden söz ederken, ez-Zahir, el-Bâtn olduunu, keli-

me ve kelamnn bulunduunu söyleyince. Rahman isminden bir nefesi

olduunu da zikretmitir. Bu isim ile Allah, Ar üstüne istiva etmitir.
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‘Haberdar olarak onu sor .’549 Kastedilen, peygamber ve dierleri gibi, Al-

lah’n diledii âriflerdir, çünkü Allah,
£
Hikmeti dilediine verir

’550 buyu-

rur. Burada i, belirsiz gelmi ve onu belirli yapmamtr. Gerçekte bu-

radaki ‘diledii’, belirlide belirsizdir ve onu -bakas bilemez- O bilir.

Çünkü iler, O’nun nezdinde belirli ve ayrntldr. Onlarn hakknda bir

kapallk olmad gibi belirsizlik de yoktur. Bununla birlikte Allah,

hakknda iin belirsiz ve kapal olduu kimse hakknda kapaly da bilir.

Hakkn bir nefesi vardr. O, el-Bâtn’dr, kelam vardr ve bütün varlk-

lar O’nun kelimeleridir. Buradan, Allah’n bütün bunlar bize ilerin

hakikatlerim örenelim diye bildirdiini anladk. Çünkü biz, ilahi surete

göre var olduk. Böylelilde peygamberlerinin dillerinde ve indirilmi ki-

taplara göre ulûhiyetin O’na nispet ettii her eyi kabul ederiz. Allah

insanda konuma gücünü varln en yetkin ekliyle var etmi, insann

konumas için nefesine ait yirmi sekiz mahreç belirlemitir. Her mah-

reçten dierinin ayn olmayan belli bir harf çkar. Mahreç nefesten farkl

olmamakla birlikte, harfleri ayrtrr. Öyleyse burada birlik nefeste,

çokluk mahreçlerdedir. Allah onlar yirmi sekiz yapt, çünkü alem, yir-

mi sekiz menzile dayaldr. Gezegenler, alemi ve aleme uygun olan ey-

leri meydana getirmek için onlarda ve burçlarnda dolar. Bunlar, burç-

larn dairesel felekteki mekanlardr ve nefesin mahreçlerine benzerler.

Mahreçleri üç ksma taksim etmitir: Birincisi, uzak, dieri orta,

dieri ise uçtaki mahreçlerdir. Birinci uzak, ‘boaz harfleri’ diye isim-

lendirilir. Bunlar mutbik harflerdir (ti, z, sad, dat). kinci uzak, dudak

harfleridir. Bunlarn atasnda ise orta harfler bulunur. Çünkü ilahi mer-

tebe, üç mertebedir: bâtm, zahir ve vasat. Vasat, zahirin bâtndan ay-

rmasn ve farkllamasn salayan eydir. Vasat, (ikisi arasmda) ber-

zahtr. Bir yönü bâtna bakarken dier yönü zahire bakar ve hatta -

bölünmez olduu için- onun ayndr. Vasat, insan- kamildir. Allah onu

Hak ile halle (alem) arasmda bir berzah olarak yerletirmitir. lahi isim-

ler ile zuhur eder, Hak olur, imkann hakikatiyle zuhur eder ve halk

(alem) olur. Allah, onu üç mertebeye sahip olarak yaratt: akl, duyu -

bu ikisi iki uçtur- ve hayal. Bu ise, mana ve duyu arasnda vasta olan

berzahtr. Allah, bize el-Bâtn ve ez-Zahir olduunu, nefese, kelime ve

kelimelere sahip olduunu bildirdi. Bundan zuhur edip zatna nefesin

nispet edilmedii kimseye ve kendisinden ortaya çkan eye baktk.

Gördük ki (Hak için) nefes, Amâ imi! Çünkü nefes alp verenin anla-
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olmak istenilen nefesi, rüzgar konumunda deil, buhar konumundaki

eydir. Nefesin -her neredeyse- hakikati budur. Ama da onun bir tarz-

dr. Nitekim (bulut anlamndaki) amâ, unsurlarn yalklarnn buharla-

rndan meydana gelmitir. Bu buhar yükselerek yukar doru çkar, on-

dan önce bulut meydana gelir, ardndan kesifleir, hava onu tar, rüz-

gar onu sürükler. Öyleyse amâ -havann kendisi deil- buhardr. Bu ne-

denle, alemi yaratmazdan önce Rabbimizin bulunduu Ama, ‘altnda

ve üstünde hava bulunmayan Amâ’ diye nitelenmiti. Böylelikle onun

bir üstünün olduu söylendi. Üst, Hakkn onda bulunmasdr. AmâYn
bir de alt vardr. Bu ise, alemin kendisinde bulunmasdr. Öyleyse or-

tada Hakkn nefesinden baka bir ey yoktur. Hava da, hafif esinti ile

frtna arasnda, onda sürüklenir. Bunlar, sert ve yumuak harflerdir. Bu

nefesten ise -açk söylenen harflere benzeyen- gök gürültülerinin sesleri

ile mrldanan harfler konumundaki nesim esintileri ortaya çkar. Ayrca

feleklerde tabakalar, insann kastl konumasn salayan teneffüsünden

tabaka tabaka olan harflerin çkmas gibi ortaya çkar. Bunun ilahi mer-

tebedeki karl -ki kendisini dile getirmek istersek- ‘of kelimesidir.

Öyleyse ilahi mertebede tam harfler, yedi kat göün varl ile alemde

kat kat meydana gelen her eyin varldr, ilahi nefeste, yaratmayla var-

l (alem) açmtr. ‘Allah vard ve O’nunla birlikte baka bir ey yok-

tu.
5 Onlar (alemin sûrederini) nefes alp verende ortaya çkan harfler

gibi yapmtr. Alemi var ettiinde, onun sûretini Amâ’da açt. Amâ,

kendisiyle alemin mertebelerinin ve varlklarnn yaratld Hak olan

nefestir. Allah, alemin menzillerini de izhar etmitir. Cisimler alemini,

aa harfler gibi ortaya çkartmtr. Çünkü onlar, doa yönündendir

ve o karanlk oluun snrdr. Ruhlar alemini yaratt. Bunlar, teneffüs

sahibinin nefesle ortaya çkartt üst harflerdir. Bütün bunlar, alemin

kelimeleridir. nsanda ise tek tek bulunduklarnda harf, bileikken ‘ke-

lime’ diye isimlendirilirler. Ayn ekilde, varlklar da tek tek harf, kar-

mlar bakmndan kelimelerdir. Allah, yaratklara rahmeti yönünden

yaratmann illetini ilahi nefeste meydana getirmitir. Böylelikle onlar

yokluk kötülüünden varlk iyiliine çkartr. Bu ise, ‘hâvi’ harf ile ger-

çekleir.

Sonra, onlara mutlulua sevk eden eyin varln melek ve insan

peygamberler gönderip açklamtr. Bu gönderme de, merhamet amac

tar. Bunlar, insann nefesindeki “yumuak harfler
5

gibidir. Sonra, vahiy
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yoluyla içeriden darya çkarken bu nefeste sesi meydana getirdi. Hz.

Peygamber, vahyi ta üzerindeki yamur sesine benzetti. Bunun benze-

ri ise, insann teneffüsünde safir (ince sesli) harflerin gerçeklemesidir.

Sonra, ilahi nefes, alemin sabit hakikatlerine -ki onlarn varl yoktur-

yaylr. Bunun bir benzeri, insan sözündeki ‘nefeî’ harflerdir. Sonra,

var olanlar iddia ve tahakküm özeliiyle ilahi nefese doru yönelirler.

Çünkü onlar, çoalm ve artmtr, artk tek hakikat deillerdir. Bunun

insan nefesindeki karl, mustatîl harftir. Bu harf, yalnzca Daftr,

çünkü o, uzam, Lam’n mahrecine ulamtr. Sonra, bu ilahi nefes,

eriadar var ederken doru bir yol ve bu belirli yolun dnda kalan bir

yol belirlemitir. Yoldan çkma ‘tahrif diye isimlendirilir. Bu durum

‘Anladktan sonra onu tahrif ederler
’551 ayetinde dile getirilir. Bununla bir-

likte, çogalsa bile ‘bütün i O'na döner
’552 buyurur. Çoalsa bile, nefes

onu içerir. Nefes alp veren insann nefesinde bu tahrif, ‘bozuk harf di-

ye isimlendirilir ve harflerin çouna bulamtr. Bu harf, Lam harfidir

ve bu mertebeye ait baka harf yoktur. O, eriatlarn kendisinde hemfi-

kir olduklar baz hükümlere benzer. Sonra, ilahi nefeste sûrederde mi-

saller ortaya çkar ve ayrma gerçeklemez. Bu durumda, bir tekrar ol-

duu zannedilir. Gerçek ise, tekrarn olmadn büdirir. Beeri harfler

aleminde de tekrarlanan (mükerrer) harf ortaya çkar. Bu ise, Ra’dr.

Nefes kokular tar ve onun burna çk anlalr. Bunun insann ko-

numasndaki harflerde benzeri, ‘gunne harfleri’dir, çünkü onlar geniz-

den gelir.

Harf mertebeleri tamamlanmtr, Allah’a hamd olsun.

Yüz on sekizinci ksm sona erdi.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ON DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah'n Adyla

ALLAH EHLNDEN BAZI ADAMLAR
BAKALARINI KOKUYLA TANIR

Koku adamlarndan bir grup gördük. Abdülkadir el-Glî de oralar-

dand ve kiiyi kokusuyla tanrd. Arkadam Ebu Bedr bana öyle bil-

dirdi: bn Kaid el-Evani kendisine gelmi -ki bn Kaid bu yolda nefsine

ait bir pay görüyordu- Abdülkadir kendisini üç kez koklam, sonra

öyle demi: c
Scni tanmyorum.’ Bu onun hakknda bir terbiye idi. bn

Kaid’in himmeti yükselmi ve âli olmu, en sonunda Efrad’a katlmt.

Nefes, hükmü seven âklarda ortaya çkan bir eydir. Bu, onlarn ma-

kam ve mertebeleridir. Bunu ise -ruhlarn nefesine deil- rüzgarlarn

nefesine izafe ederler. .air öyle der:

Allah hayrm versin, ey saba rüzgar/

Bu ne/s koku da nereden böyle?

Kuluk vaktinde örtünü mü braktn?

Zeyneb'in gerdanln att yere

Ya da korunun bahçesinde senin kokun eser

Etekleri onun üzerinde sallanr

te haberlerini sana ithaf ediyorum.

Senin onunla tankln bugün daha yakn
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Bu msralar, ne kadar latif ve yumuak olsalar da, ruhlarn ak
hakknda söylenmi kaba iirlerdendir. Ruhlarn esintisi, rüzgarlarn-

kinden daha incedir, çünkü o doa alemiyle ilikiden uzaktr. Rüzgarlar

ise, öyle deildir. Ruhlar esince sadece güzel koku yayarlar, çünkü on-

lar, (doadan soyutlanm anlamnda) en mukaddes gaybten eserler.

Dolaysyla, sadece güzel ve ho kokuyu getirirler. Rüzgarlar ise böyle

deildir, çünkü onlar, doa alemindendir. Çirkin bir eye urarlarsa,

çirkin bir eyi getirirler, güzele urarlarsa, güzel koku getirirler. Ruhla-

rn esintisi ise kötüye uradnda onu güzele çevirirken güzele urarsa

onun güzelliini katmerletirir. iiri söyleyen kimse yalan iddiada bu-

lunmayan gerçek bir âk olsayd, güzel kokuyu -kendisi de güzel koku-

lu olsa bile- Zeyneb’den saymazd. Onun güzel kokusuyla mekann ko-

kusunun daha güzelletiini söyleyip rüzgarlarn sevgilisinin srlaryla

beslendiini belirttiinde ise, Zeyneb ‘korusu saknlm’ kimse olmaz-

d. Doa alemi -ki burada rüzgardr- onu yakar. Rüzgar bu güzel ko-

kunun nereden geldiini bulmak için heyecana gelir. Bir karlatrma

yoluyla öyle diyebilir: ‘Bu en güzel koku nereden geliyor? Çünkü rüz-

gar, sevgilinin nefesine ilave bir ey deildir. Her nerede ortaya çkarsa

çksn, Zeyneb güzel kokunun ta kendisidir.’ Bir arkadam -ilahi sevgi

sahiplerinden bir arif söylemi olabilir diye- bu msralar açklamam is-

tedi, ben de ona olumlu cevap verdim. Allah izin verirse, msralar erh

edeceim.

Tekrar nefesin hakikatinin açklanmasyla ilgili konumaya dönüyo-

ruz. ‘Allah hakk söyler doru yola ulatrr.™

air saba rüzgarna hitap ederek ‘Allah senin hayrn versin’ der.

Bilmelisin ki, saba, kabul rüzgardr. Saba, meyil demektir ve o da ka-

bul etmektir. ‘Kabul’ diye isimlendirilmesinin nedeni udur: Araplar

rüzgarlar tanyp isimlendirmek istediklerinde, günein doduu yeri

esas almlardr. Günein doduu yerden üzerlerine esen rüzgar kabul

diye isimlendirmilerdir. Günein doduu yerden esip de yüz o yöne

dönük olduu için kabul ettikleri rüzgar, kabul diye isimlendirilmiler-

dir. Günee dönerken arkalarndan esen rüzgar ise, debur (bat rüzga-

r) rüzgar diye isimlendirmilerdir. Bu ise, batdan esen rüzgardr. Sa
yönden eseni cenub (kuzey rüzgar)

^
soldan eseni imal (güney) rüzgar

diye isimlendirmilerdir. Bu yönlerden her iki yön arasnda esen rüzgar

ise nükba’ diye isimlendirmilerdir. Kelime dönmek anlamndaki
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nükub’dan gelir ki dört yönden de ayrlm rüzgar demektir. Nesim

rüzgarn ilk esintileridir. Lezzetli bir ey kendiliinden sana gelince, sa-

na elik etmesinden daha haz verir. Bu durum, korkan kiide ‘ürkmek

güvenden daha tatl’ diye ifade edilir. Bu nedenle cennet nimeti her ne-

fes yenilenir ve bu nedenle de (air) rüzgarn ilk esintilerini istemekte-

dir, çünkü ondan haz almaktadr. Onu saba rüzgarnn esintileri yap-

mtr, çünkü saba, doudan esen kabul rüzgardr. Böylece rüzgar,

sevgiliden getirdii güzel kokulan ve haberleri ona bildirir. Sanki, sev-

gili günein doduu gibi onun üzerine dosayd ve kendisini görmek

mümkün olsayd, bu kokular gelecekti. Çünkü saba rüzgar, doudan

esen rüzgardr ve doular, günein doduu yerlerdir. Aydnlatma ise,

güne aydnldr. ‘air ‘seni istedim’ der. Allah’a yeminle, seni aradm

demektir. iirde geçen ‘naid’ arayan, talep eden demektir ve anlamak

isteyen kimseye benzer. Bu ifade, sevgilisi hakkndaki bilgisinin azlm
gösterir, çünkü kendisi için misaller ortaya koyarak öyle der: ‘Bu güzel

kokulu nefes de neredendir?’ Çünkü orada güzel kokulu olanlar vardr.

Halbuki sevgilisiyle ilgilenmeye kendini tam olarak verip baka kimseyi

görmeseydi, (bu kokunun kaynan) aramazd. Çünkü örenmek iste-

dii her ey, onun zihnine gelmi olurdu. Bu air, zihninde ortaklk bu-

lunduran kimsedir ve -arif ise- marifetinin eksiklii veya -âk ise- sevgi-

sinin eksikliiyle aleyhine tanklk eder. Bununla birlikte, sevgilinin

yönlerinin çokluunu ve farkl varlklarda tecellisini kastetmi de olabi-

lir. Örnek olarak, tek bir zat olmasna ramen, Allah’a ait ilahi isimleri

verebiliriz. Bir zat olsa bile, O’nun doksan dokuz ve daha fazla ismi

vardr. Bu durumda hangi isim olursa olsun, rüzgar estiinde O’nu

arar. Bu durumda (hitap edilen) rüzgar, Hak kaynakl, latif, kabul rüz-

gardr. O, kalpte bir latiflik ve incelik gerçekletirir. Böylelikle air, ge-

tirdii haz veren güzel kokuyu rüzgara sormak isteyerek, öyle der:

Kujîuft vaktinde örtünü mü braktn?

Zeyneb’in gerdanln brakt o yere

Bu msra, onun seven olmadnn açk kantdr. Bu söz, sevgiliye

duyulan heyecandan daha çok övgü vc medhe yakndr. Çünkü rüzgar

güzel kokuyu kendisine getirince, air güzel kokuyu Zeyneb’in gerdan-

lm brakt yere izafe etmitir. Öyleyse bu, gerdanla dönük bir öv-
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güdür, çünkü air, Zeyncb’in gerdanlnn güzel kokulu amberden ol-

duunu kastetmitir. Mekan gerdanlk nedeniyle güzel kokmutur.

Halbuki air, gerdanla güzel kokuyu verenin Zeyneb’in kokusu, nefesi

veya teri olduunu söylemedi. Sözüne devam edip mekann güzel ko-

kusunun Zeyneb’in nefesinden kaynaklandn söyleseydi, i deiirdi.

Bu durumda bizim dediimiz gibi söylemesi gerekirdi.

Kuluk vaktinde hrkan m braktn?

Zeyneb’in güzel kokuyayd o mekana

Onun nefesleri, Zeyneb’in ho kokulu nefesinden

Zeyneb’in güzel kokusu, onunkinden daha ho

Biz de bu konuda baka bir düüncede ayn msralar söyledik:

Miskin güzel kokusu onun güzel kokusundan

Güneteki k, onun mahyasmdandr

Huld cenneti onu yerletiren hurilerin yeridir ama

Onun zat huld cennetleri için bir barnak

airin bunun ardndan söyledii:

Ya da korunun bahçesinde senin kokun eser

Etekleri onun üzerinde sallanr

Msra da ilkine benzer. Burada güzel kokuyu Zeyneb’in elbisesine

ait saymtr. Zeyneb elbisesini bahçeye serdiinde, mekan bu güzel ko-

kuyu kazanmtr. Zeyneb’in güzel kokusu ise, tpk gerdanlkta olduu

gibi, elbisenin güzel kokmasndan kaynaklanr. airin söyledii, meka-

nn güzel kokusunun onun nefeslerinin güzel koksundan kaynakland-

n göstermez. Hal böyleyse, mekan güzel kokmayan veya güzel ko-

kunun ait olmad kimseden dolay güzel kokar. Bu nedenle öyle de-

dik: En nefs koku deseydi -güzel koku deil- övgüyü daha bilinçli ve

ciddi bir ekilde dile getirirdi.

Sonra rüzgarn ilk esintisinden söz ederek, öyle demitir:
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te haberlerini sana ithaf ediyorum.

Senin onunla tankln bugün daha yakn

Bu, doru olmayan bir ifadedir, çünkü onun esintisi, Zeyneb ile

deil, geldii mekan veya korunun bahçesiyle tanktr. Mekandaki gü-

zel koku ise, gerdanlktandr ve bahçeye ondan gelmitir. Esinti,

Zeyneb’in zatna özgü güzel kokudan bir ey tamaz. Bununla birlikte

o yere ve bahçeye eserken esinti, Zcyneb’i görmü olabilir. air ‘onun

etei’ demi, ihtimale açk bir eyi kastetmiti. Çünkü burada ‘onun

etei’ sözünde bir ihtimal vardr. Yani oraya uradnda, bahçe onun

eteinden giizel koku kazanmtr. Ayrca rüzgar, korunun bahçesine

urarken Zeyneb’i görmü olabilir. Bu da, uzak bir ihtimaldir, ilki ise

dala yakndr. Çünkü eteini bahçeye yayarken rüzgar ona urasa ve

kendisini görseydi, hiç kukusuz, onun eteinin güzel kokusunu bahçe-

de tard. Bu ise rüzgarn onu gördüünü gösterir. Onu görmemise,

kendisiyle yakn tankl yok demektir. Bu durumda esinti, urad
mekanla tanktr.

Sonra ‘daha yakn’ derken de bir eksiklik vardr sözünde. Çünkü

onu bütün güzel kokularda yaygn genel bir durumla nitelemitir. Çün-

kü öyle diyebilirdi: Güzel kokunun kald yer, Zeyneb’den (kokuyu)

kazandktan sonra da kokmaya devam eder. R durumda mekann

Zeyneb ile tankl eskidir. Bununla birlikte, koku orada kalmtr.

Böyle deseydi, daha derin bir air olurdu. Esinti ona sadece mekann ve

bahçenin kokusunu tamtr. Bu durumda onun doru söylüyor olma-

s gerekir. Bu nedenle esintiye öyle der: ‘Senin onunla tankln ye-

nidir.’ Yani mekanla veya o ikisinden birisiyle -mekan veya bahçe- tan-

kln yenidir. Ya da, onlarla demeliydi. Bu durumda ‘Zeyneb ile tan-

kln daha yakndr’ sözü yalandr. Sonra, kendisine gerdanlk bra-

kld diye veya etein kokusu nedeniyle mekann veya bahçenin güzel

kokmas gerekmez. Bahçenin kokusu çiçeklerin kokusundan olabilecei

gibi mekann güzel kokusu da -kendisinde gerdanlk bulunsa ve etek

üzerinden sürünüp geçse bile- bile baka bir nedenden kaynaklanabilir.

Binaenaleyh air, her durumda eksiktir. Bu iir sözleri ho ve ince olsa

bile, anlam bakmndan bir hiçtir. Çünkü iirin ve sözün güzellii, ince

söz ile yüksek anlam kendinde toplamasna baldr. Böyle bir iir, din-

leyeni ve bakan hayrete düürür de, lafz m, yoksa mana m üstündür.
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yoksa her ikisi eit seviyede midir, bilemez. Çünkü onlardan hangisine

baksa, öteki kendisini güzelliiyle artr. Her ikisine birden baktnda

ise, yine kendisini artrlar. Böyle bir iiri ise, ancak youn (kaba) bir

kalbi olan kimse güzel bulabilir. Çünkü burada söz ince, anlam kabadr.

Salkl düünce nezdide anlam çirkin olduunda ise, lafzn güzellii

anlamn çirkinliini örtmez. Bana göre böyle bir iiri beenenin örnei,

rengarenk boyalarla süslenmi bir duvara çizilmi son derece güzel, fa-

kat ruhsuz bir sureti seven kimsedir. Çünkü lafz için mana, suret için

ruh gibidir. Gerçekte suretin (ve bedenin) güzellii, onun ruhudur.

Kur’an’m mucizeviliine bak! Onun nazmnm güzelliiyle birlikte, yo-

un anlaml olduunu, balamnn yerindeliini, veciz ve güzel bir na-

zmda anlamlan birbirine eklediini göreceksin..Bunun yan sra (baka

bir metinde) bkknla yol açacak kssalarn tekrarlanmasyla karlar-

sn. Kuran’da ise böyle bir bkmayla karlamazsn. Kuran’da tek bir

kssann -söz gelii Âdem, Musa, Nuh gibi peygamberler ve ümmetle-

rinin hikayeleri- genellikle anlam bozmayacak bir lafz ilavesiyle veya

eksiiyle tekrarlandn görürsün. Bunun nedeni, O’nun sözünün hak

olmas ve kendisinde bir yalanm bulunmaydr.

iirle ilgili açklamalar tamamlam olduk. Bu açklamalar, bizi

konunun esasndan uzaklatrmad, çünkü konumuz nefes bahsiydi. iir

ise, sözün bir parçasdr. Öyleyse o da nefesler bahsiyle ilgilidir. B
balamda, kendisiyle birlikte anlamlarn birbirleriyle terkiplerinde bu-

lunduklar hal üzere ortaya çktklar nefesler bulunduu gibi bunun

tersi olan nefesler de vardr. imdi, Rahman’n nefesini açklayacaz.

Var olanlarn harfleri ve alemin kelimeleri, o nefesten ortaya çkmtr.

Bunlar, alemdeki yaratklarn en kamili olan insann nefes alp vermesiy-

le meydana gelen harf mahreçlerine göre, Rahman’n nefesinden ortaya

çkar. Mahreçler yirmi sekiz tanedir. Her harfin bir ismi vardr ki, onu

boazdaki boumu, yani nefesin kesildii yer belirlemitir. Birincisi H,

sonuncusu Vav’dr. Bir ksm mahreci tekil olan harflerdir. Örnek ola-

rak, mustatîl, munharif ve mükerrer harfi verebiliriz. Bir ksm ise ortak

mahreçlidir. Örnek olarak, safir harflerini verebiliriz. Bununla birlikte,

ortak harflerde bir farkllk vardr ki bu da harflerin birbirine yaknl-

dr. Lafz doru okuyan kii, telaffuz esnasnda müterek harfler arasn-

daki fark görür. Örnek olarak, T, Te, Dal gibi harfleri verebiliriz.

Bunlar, ayn mahreçten çksa bile, gerçekte -ayn deil- birbirine yafan



Yüz On Dokuzuncu Ksm 375

harflerdir. Bu nedenle mahreçteki halleri farkl olduu için, kendilerine

verilen isimler de deiir. Bu durumda tek bir harf, mahreçte olumas

esnasnda nefesteki dereceleri nedeniyle farkl isimler kazanm, bir har-

fin farkl lakaplar olmutur. Bunun nedeni, harfin mahreçten meydana

gelirken nefesteki derecelerinin farklldr. Bu mahreç sayesinde harf,

hakknda ortak denilmesini salayan mahreçte benzerinden ayrr. Ör-

nek olarak Sad harfini verebiliriz. Çünkü o mehmus (sesi gizlenmi)

harflerdendir ve bu özellikte Kef ile ortaktr. O ise, safir harflerinden-

dir. Öyleyse bu harf, safir harfolmada Ze ile ortaktr. O ise, tam harfle-

rindendir. O da bu mutbik harflerde (t, z, sad, dat) t ile ortaktr. T,

rahvet harflerindendir. O ise bu özellikte Ayn ile ortaktr. Ayn, istila

harflerindendir ve bu özellikte Kaf ile ortaktr. te bu, farkl mertebe-

lerde ortaya çkt için, kendisine farkl lakaplarn verildii bir harftir.

Söz konusu harf, özü gerei kendisine uygun her mertebeyi kabul eder.

Böylelikle itibarlar deiir ve bu nedenle isimler de deiir. Nitekim ilk

akla ‘kalem’ dememizi salayan anlamdan baka bir anlam nedeniyle

‘akl’ deriz. Kalem dememizi salayan anlam ise onu ‘ruh’ diye isimlen-

dirmemizi gerektiren anlamdan, o ise kendisini kalb diye isimlendir-

memizi salayan anlamdan farkldr.

Hakikat bir, hüküm farkl

Bu nedenle ruhlar ve suretler çeit çeit oldu

Hak da, bir ve yegane olan varln çokluk kabul etmeyen ilkesidir.

Hak, hakikati bakmndan bir olsa bile, Mütekebbir, Cebbar vb. gibi

doksan dokuza kadar ulaan isimlerle isimlenir. Bunlar tek hakikate ait

farkl hükümlerdir. Hay isminden anlalan anlam Mürid isminden an-

lalan anlam olmad gibi bunlardan anlalan anlam da Kadir veya

Muktedir’den anlalan anlam deildir. Ayn eyi Sad ve dier harfler

için söyleyebiliriz. Öyleyse harfler, yaratklarn kamili olan insann nefe-

sinden ortaya çkm, onunla ve onun nefesiyle bütün harfler ortaya

çkmtr. nsan ise Rahman’n nefesiyle ilahi sûrete göre var oldu. Var

olanlarn harfleri ile kelimeler aleminin zuhuru ayndr. Harfler insanm

nefesinden yirmi sekiz harf olarak çkt gibi ilahi kelimelerin varlklar

da Rahman’n nefesinden yirmi sekiz olarak çkmtr. Her kelimenin

bir takm yönleri vardr. Böylelikle her biri, Rahman’n nefesinden
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meydana gelmitir. O ise Amâ’dr; Amâ, alemi yaratmazdan önce Rab-

bimizin bulunduu yer idi. Bu yönüyle Amâ, insann nefesine benzer.

Alemin bu nefesin uzamasnda bolukta zuhuru ise, var olanlarn mer-

tebelerine göre gerçekleir. Bu uzama, insan nefesinin kalpten aza
doru uzamasnn benzeridir. Harflerin ve kelimelerin bu uzama yo-

lunda ortaya çkmas ise, alemin Amâ’dan -ki Rahman’m nefesidir- bu

uzamada belirlenmi mevhum mertebelerde -cisimde deil- ortaya çk-

masna benzer. Bu ise, alemin doldurduu boluktur.

Nefes gayeye varmak üzere dar çkmak istemitir. Bu durum in-

san nefesinin dudakta sonlanmak üzere çkmasna benzer. Buras bolu-

un sonudur. Nefesten var olan alemin varlklarndan ortaya çkan ilk

harf, He, sonuncusu Vardr. Bunun ardnda, aklcdilir bir harf yoktur.

Alemin cinsleri sonlu iken ahslar varlk bakmndan sonsuzdur. Çün-

kü onlar, sebep var olduu sürece meydana gelir. Sebep ise sona ermez.

Öyleyse türün ahslarnda yaratma sona ermez. Alemin -nefes nedeniy-

le- harflerin saysnca yirmi sekizle snrlanmas ise, artmaz ve eksilmez.

Bunun birincisi, akldr. Rahman’n nefesinden var olan ilk ey akldr

ve kalem’dir. Bu durum, Hz. Peygamberin ‘Allah’n yaratt ilk ey
akldr’ hadisinde dile getirilir. Baka bir rivayete ise ‘kalemdir

5
denilir.

Bu nefesten -ki alemin suretlerinin kendisinde açlmasn kabul eden

eydir- Allah’n yararl ilk ey, akldr. Akl, Kalem’dir. Sonra, Levha,

yani nefs, sonra heba, sonra (tüm) cisim, sonra ekil, sonra Ar, sonra

Kürsü, sonra Atlas, sonra sabit yldzlar felei, sora ilk gök, sonra kin-

cisi, sonra üçüncüsü, sonra dördüncüsü, sonra beincisi, sonra altmcs,

sonra yedincisi, sonra ate küresi, sonra hava küresi, sonra su, sonra

toprak küresi, sonra madenler, sonra bitkiler sonra hayvan, sonra me-

lek, cin, sonra insan, sonra mertebe var oldu. Mertebe, her varlkta ga-

yedir. Ayn ekilde, Vav da nefesten meydana gelen harflerin gayesidir.

Burada alemin isimlerini zikretmek istedim, yoksa Ebced’de ifade edil-

dii üzere, varlk sralanm ifade etmek istemedim. Bu sralama ebcd,

hvz, hty, klm, sa’fz, krt, sahz, dt eklindedir. Bu harflerin snrlama-

sdr, yoksa mahreçlerdeki varlk dizilii deildir.

Zikredilen her varln bir mertebesi, hükümleri ve nispetleri var-

dr. Bunlar, Allah’ bilenler tarafndan bilinir. Her birinin dierine ait

olmayan ve bakasndan farkllamasn salayan belli bir makam oldu-

u gibi yaratl ve hüküm bakmndan bakalaryla ortak olduu du-
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ramlar da vardr. Yaratltaki ortakla gelirsek, bu ortaklk, bir türün

ahslar veya cinsin türleri gibidir. Örnek olarak, feleklerin dönme ha-

reketinde ve bileiklik bakmndan cisimde ortaklklarn verebiliriz. Bu-

rada zikrettiklerimiz, dünya alemine özgüdür. Zikrettiimiz harfler,

günümüzde insan nefesine özgü eylerdir. Çünkü biz, sadece var olan-

lar (hakknda) konuabiliriz. Biz Allah’ bilgi bakmndan ihata edeme-

yiz ve O’nun bize kendisi hakknda verdii bilgi ölçüünce konuabili-

riz. mkanda yaratlm olandan daha güzeli yoktur, çünkü doru sözlü

peygamber, öyle buyurdu: ‘Allah alemi kendi sûretine göre yaratt.’

Ondan daha yetkini yoktur ve olamaz. Öyleyse alemden daha mükem-

meli var olmayacaktr. Bu konuda daha önce de zikrettiimiz Haktan

bize bir vaka gelmitir.

Sonra bilmelisin ki, nefese en çok benzeyen ve hatta nefesin kendisi

olan ey, illet harfleridir. Bunlar Elif, kendisinden önceki harfin.zamme-

li olduu Vav ve önceki harfin kesreli olduu Ye’dir. Bu üç harf, ger-

çek-sahih harflerden deildir ve bundan daha yücedirler. Onlara meca-

zen harf denilir. Onlan gösteren ise, fethal olursa ve fetha iba edilirse

(Elif) veya zamme olup iba edilirse (Vav) veya kesre olup iba edilirse

(Ye) harftir. te bu harfleri gösteren delil budur. Alem de, harekelerin

iba konumundaki hadislik (sonradanlk, yaratlmlk) nedeniyle.

Hakkn varlna delildir. Zikrettiimiz hususu anlaynz!

Harflerin bir takm özellikleri vardr ki, bunlar onlara veren mah-

reçlerdir. Onlar nefeste topludur -çünkü nefes onlan toplar-, d varlk-

larnda ve kelimelerde ise ayr ayr bulunurlar. Nefes ilk harften sonun-

cusuna doru hareket ederken, nefesin kesintiye uramasyla ortaya ç-

kan mahreci sonra gelen her harf, mahreci önce gelen harfin yapt et-

kiyi dc (kuvve halinde) kendinde tar. Baka bir ifadeyle sonra gelen

her harf, kendisinden önceki bütün harflerin gücünü içerir. Çünkü (onu

meydana getiren) nefes, çkarken önceki mahreçlere de uram ve

mahreçlerin bittii yere ulamtr. Böylelikle nefes çkarken önceki har-

fin mertebesini yannda tar ve bu mertebe sonraki harfin gücünde or-

taya çkar. Son harf, Vav’dr ve onda bütün harflerin gücü bulunur. He

ise, bütün harflerden daha az etkilidir, çünkü o, batadr. Öyleyse bir

kelime vardr ki, harflerin bütün güçlerini kelimeler aleminde kendinde

toplar. Bu nedenle hüviyet, fiil bakmndan eyann en güçlüsüdür. n-

san ise, nefesin sonudur. lahi kelimeler, cinslerdedir. nsanda ise,
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alemdeki her varln gücü vardr. Bütün mertebeler insana ait iken bu

nedenle yalnzca insan, ilahi surete tahsis edilmitir. Böylelikle insan

ilahi hakikader ile -ki isimlerdir- alemin hakikatlerini kendinde toplar,

çünkü o, son varlktr. O halde, onu var etmek üzere Rahman’n nefesi

sona ererken kendisiyle birlikte alemin bütün güçlerini beraberinde ge-

tirmitir. Böylelikle alemdeki bir parça ile zuhur etmeyen eyler, insan

vastasyla zuhur eder. Ya da ilahi hakikaderden herhangi bir isim ile or-

taya çkmayan eyler (baka bir isim ile) ortaya çkar. Çünkü bir isim

farkllat isimlerden dierinin verdiini veremez. Bu nedenle insan,

varlklarn en kamili olduu gibi, Vav harfi de harflerin en kamilidir.

Ayn q, harflerle ameli bilenler nezdinde, amel bakmndan böyledr.

nsann dndaki her ey halktr (yaratlm). nsan ise, hem halk hem
Haktr. O halde insan- kamil, gerçekte ‘kendisiyle yaratlan Haktr (ya-

ratmada vasta olan Hak).’ Baka bir ifadeyle o, kendisinden dolay

alemin yaratld sebeptir.

Gaye, kendisinden önce gelen yaratl ile amaçlanandr. Onu önce-

leyen eyler, gayeden dolay yaratlm ve ondan dolay ortaya çkmtr.
Gaye olmasayd, yaratlan onu öncelemeyecekti. O halde gaye, kendi-

sinden önce gelen eylerin kendisinden dolay yaratld durumdur. O
ise, insan- kamildir. Burada ‘kamil’ dedik, çünkü insan kelimesi, eklen

insana benzeyene de verilebilir. Nitekim Zeyd için insan, Amr için in-

san deriz. Bununla birlikte, ilahi hakikatler Zeyd’de ortaya çkmken
Amr’da ortaya çkmam olabilir. O halde Amr gerçekte insan eklinde-

ki hayvandr. Ayn ekilde, küre de yuvarlaklkta felee benzer. Halbuki

felein kemali nerede, küreninki nerede! te ‘kemal’ derken, bunu kas-

tediyoruz. nsan rrfertebesiyle bütün mertebeleri elde ettii gibi Vav

harfi de bütün harflerin güçlerini elde etmitir. Bu durum Vav harfinin

varl meydana getirmek üzere söz ile amaçlanan ey olduunu göste-

rir. Vav harfine ulaana kadar, mahreçlerin istidadyla yolda var olan

her ey, Vav harfi sebebiyle var oldu.

Bilmelisin ki, nefes, teneffüs edenin bâtnndan baka bir ey deil-

dir. Nefes (dar çknca) zuhur eden haline gelir vc o harflerin ve ke-

limelerin d varldr. Öyleyse zuhur eden, bâtna ilave deildir. Baka

bir ifadeyle, zuhur eden bâtnn ta kendisidir. Mahreçlerin istidad ise

nefeste harfleri belirlemek üzere Rahman’m nefesinde alemin sabit

a’yan’nn istidadr. Böylelikle istidat hükmünün kendisi -k o alemde-
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dir- nefeste ortaya çkar. Bu nedenle Allah peygamberine ‘Sen atmadm

attnda, Jakat Allah att
’554 demitir. Mutmainne derecesine ulaan nefse

ise ‘Raz olarak Rabbine dön™ demitir. Baka bir ayette ise ‘dileyerek ve-

ya zorla (geliniz)™ demitir. Yani, zatndan dolay raz olarak dönmez-

sen, dönmeye zorlanrsn. Bu durumda senin ‘sen
5 olmadn örenir-

sin. Raz bir halde dönersen -ki böyle bir nefs, bilen ve Allah katnda

kendisinden raz olunan nefstir- O’nun kullar arasna girersin. Böylelik-

le ‘arzusunu ilah edinen’, bakalarna yönelen ve nispet edilen kimseler-

den olmayarak, O’nun cennetine, yani perdesi ve örtüsü altna girersin.

Böylelikle nefs O’nunla gizlenir ve bu durumda O zuhur eden iken nefs

Hakta gizlidir (gayb). Öyleyse nefs, bâtndr, çünkü o, nefesin kendisi-

dir ve nefes bâtndr. Böylelikle nefes, Rahman için bu nitelikle örtü al-

tna girmeyle var oldu. Bu nedenle nefes
‘

Benim cennetim™ sözüyle

Hakka izafe edilen örtü altna girme özelliiyle cisim için ruh konu-

mundadr. Çünkü cisim, onun üzerinde bir perdedir. O halde cisim gö-

rülürken hüküm ruha aittir. Bu durumda zuhur eden Hak, hüküm ise

ruha aittir. O ise zahir olan Hakta farkll meydana getiren alemin is-

tidadr. te bu ‘cennetime gir’
558 sözünün anlamdr. Bunu kendisine iza-

fe ederek öyle demitir:

Hak ve merbub, irtibatl

iki deil iken, onunla iki oldu varlk

Onun benzerini ne gördüm ne duydum

ki Ömer’in dediklerinden baka

‘ki Ömer’ derken Ebu Bekir ve Ömer’i, güne ve ay kast etmitir.

‘Sisi ve amellerinizi Allah yaratt .’559 Burada Allah, zamiri ispat etmi, ya-

ratlm fiili olumsuzlamtr. Ayn ekilde, Ebu Bekir de (iirde) olum-

suzlanmür. Onun ad ‘iki Ömer’de’ gözükmemi, ikilik zamiri ise onu

ispat etmitir. Bu durum ‘iki Ömer’ sözünde geçer.

Hikmetinin kendisinden gizlendii kimseyi tenzih ederim. Böyle-

likle varlkta bilmeyen-bilen ortaya çkar. Bu, ‘atmayan-atan’a benzer. O
halde harfler nefesten baka deil iken, onun kendisi de deillerdir. Ke-

limeler harflerden baka olmad gibi harflerden baka da deillerdir.
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VASIL

Güzel simler Hem Allah’a Hem Rahman’a Aittir

Toplam varl olmayan bir hal

Hüküm onun, teklerin hükmü yok

Bilmelisin ki, Allah öyle buyurdu:
‘
ister Rahman diye ister Allah di-

ye dua edin, en güzel isimler O'na aittir.™" Burada bir sr vardr: smin bir

manas bir de sureti vardr. smin manasyla Allah’a dua edilirken

suretiyle Rahman’a dua edilir. Çünkü Rahman, nefes (sahibi) diye nite-

lenmitir. Nefes ile ilahi kelimeler boluk mertebelerinde ortaya çkar.

Âlem de o bolukta ortaya çkmtr. Öyleyse O’na ancak ismin

sûrctiyle dua ederiz. smin ise, bizde iki sûreti vardr. Birincisi, nefesle-

rimizden ve harflerimizin terkibinden meydana gelen sûrettir. Bu yö-

nüyle isim, kendisiyle dua ettiimiz eydir ve bunlar ‘ilahi isimlerin

isimleridir.’ Bunlar, isimlerin üzerindeki elbiseler gibidir. Biz nefesleri-

mizin suretlerinden ibaret olan bu isimlerin sûrederiyle, ilahi isimleri

söyleriz. lahi isimlerin ise, söyleyen ve kelam özelliiyle nitelenen ol-

mas nedeniyle Rahman’m nefesinden gelen sûrederi vardr. Bu

suretlerin ardnda ise bu suretler için ruhlar mesabesindeki manalar bu-

lunur. O halde ilahi isimlerin sûrederinin varl -ki Hale onlarla kendi-

sini zikreder- Rahman’n nefesindendir. ‘En güzel isimler O’nundur

Bu suretlerin ruhlar ise, keyfiyetle nitelcnemeyen ve nefesin hükmünün

dndaki Allah ismine aittir. Öyleyse (Allah isminden gelen) bunlar,

Rahman’m nefesinden meydana gelen isimlerin sûretleri için harfler

karsndaki manalar gibidir.

Bunu örenip Allah bize kendisine güzel isimleriyle dua etmemizi

emrettiinde, Allah ve Rahman isimleri arasnda serbest brakldk. Di-

lersek Rahman’a ait isimlerin süreriyle dua ederiz. Bunlar, ruhlarmz-

daki kevni niyederdir. Dilersek, nefeslerimizden olan isimlerle dua ede-

riz. Bunlar, ehadet âleminde kendisini telaffuz ettiimiz isimlerdir.

Onlar telaffuz ettiimizde ise, içimizdeki (düünce ve niyeti zihnimiz-

de) hazr bulundururuz. Allah ismine gelirsek, burada, manaya bakarz.

Rahman isminde ise ilahi ismin sürerine bakarz -ki Rahman’m nefe-
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sinden meydana gelir. Hangisini dilersek, onu yaparz. Çünkü iki

sûretin gösterdii ey -bizden ve Rahman’dan- ayn anlamdr. Bunu bi-

lip bilmemek durumu deitirmez.

Allah’n isimlerini zikretmek, O’nu övmektir. Bu nedenle bu bö-

lümde bize ait olan ve Allah için ‘ol’ sözünün karl olan eyi zikrettik

ki o, besmeledir. Allah ehli öyle der: ‘Fiilleri var ederken söylediimiz

besmele, fiilleri yaratrken Allah için
c
ol’ sözü konumundadr.’ Kuran

Allah’n isimlerini sure ve mana olarak içeren bir zikirdir. Bu nedenle,

bu bölümde tilaveti zikirlerden biri saydk. Burada zikirlerden Kran’a

özgü eyleri zikredeceiz. Böylelikle O’nu kendi bilgisi yönünden kela-

myla zikrederiz, yoksa kendi bilgimiz yönünden zikretmeyiz. Bu du-

rumda kendisini zikreden O’dur, biz deiliz! Biz Kuran’da geçen isim-

leriyle kendisine dua ettiimizde veya O’nu zikredip Kuran okuduu-

muzda, O’na snmamz zorunludur. Snma da zikrin bir türüdür ve

O da bizi himayesine alr. Böylelikle zikirlerden el-Hamdulllah,

Subhanallah, Allahu ekber, La-ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa

billah gibi ifadeleri söyleriz. imdi bu bölümde zikredeceimiz konula-

rn fihristini zikredeceiz. Bunlar, ilahi nefes bahsinde konuacamz
konulardr. Ayrca zikirde âiemdekilerin mertebeleri belirtilecektir.

Çünkü zikredenler, en üstün gruptur -çünkü onlarla oturan Allah’tr-.

Bu nedenle Allah, onlarn zikrini ehlinden kendisine yakn olanlarn ni-

teliine bititirerek öyle der: ‘Erkek-kadn müslümanlar, erkek ve kadn

müminler, erkek ve kadn tövbekarlar, erkek ve kadn sadaka verenler, er-

kek ve kadn sabredenler
,
erkek ve kadn huu sahipleri, erkek ve kadn do-

ru sözlüler, erkek ve kadn oruç tutanlar, erkek ve kadn rzlarn koruyan-

lar, erkek ve kadn Allah’ zikredenler.'
562 Zikredenlerden sonra ise, bir ey

söylememitir. Zikir konuan olmas bakmndan Allah’n niteliidir.

Bu ise, var olanlarn harflerinin hakikaderinin ve mertebenin kelimele-

rinin kendisinde ortaya çkt Rahman’n nefesidir.

FASILLAR

Fihrist (Elli Fasldr)

Birinci fasl, Allah’n kendisini ‘Rahman’n nefesi’ ile zikretmesi

hakkndadr. Allah, âlemi kendisini sevmesi nedeniyle yaratt.
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kinci fasl, Allah’n kelam ve kelimeleri hakkndadr.

Üçüncü fasl, snma zikri hakkndadr.

Dördüncü fasl, besmele zikri hakkndadr.

Beinci fasl, mertebenin kelimesi hakkndadr -ki kün (ol) sözü-

dür-.

Altnc fasl, hamd ile zikir hakkndadr.

Yedinci fasl, tespih ile zikir hakkndadr.

Sekizinci fasl, tekbir ile zikir hakkndadr.

Dokuzuncu fasl, tehlil ile zikir hakkndadr.

Onuncu fasl, havkale zikri hakkndadr.

On birinci fasl, el-Bedi’ ismi hakkndadr. Onun akl ve akllar var

etmeye yönelmesi. Akl, yüce kalem’dir. Harflerden ise, hemze ve onun

tafsillerine, menzillerden iki arta, ilahi imdada ve onun zâti ve ilave

mertebelerine yönelir.

On ikinci fasl, el-Bais ismi ve O’nun korunmu Levha’y var etme-

ye yönelmesi hakkndadr. Korunmu Levha, tümel nefstir. O, tam iti-

dalden sonra düzenlenmi sûretlere kendisinden üflenilen ruhtur. Allah,

onlara bu üflemeyle diledii sûreti ihsan eder. Bu ismin yöneldii harf

He harfi, kinaye He’si, menzillerden ise Batîn’dr.

On üçüncü fasl, el-Bâtm ve O’nun doay yaratmaya yönelii hak-

kndadr. Ayrca onun ortaya çkard âlemin nefesleri, onlar dört ha-

kikatle snrlamas, bu hakikatlerin ayrmas, bir araya gelmesi hakkn-

dadr. Bu ismin harflerden Ayn’, menzillerden Süreyya’y yaratmas

hakkndadr.

On dördüncü fasl, el-Ahir ismi hakkndadr. Bu ismin Heba cev-

herini yaratmas -ki onda cisimlerin suretleri ortaya çkar ve cevhere

benzeyen bileiklik âlemindeki eyler onda onaya çkar.- Harflerden

Ha’y, takdir edilen menzillerden ise iki arkay var eder.

On beinci fasl, ez-Zahir ismi hakkndadr. Bu isim, tüm cismi var

etmeye yönelir. Harflerden Gayn’, menzillerden ise Mecsan -ki

Heka’dr (ikizler burcundaki üç yldzn ad) - var etmeye yönelir.

On altnc fasl, el-Hakim ismi ve O’nun ekli var etmeye yönelme-

si hakkndadr. Harflerden H’y, menzillerden alt var eder.
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On yedinci fasl, el-Muhit ismi ve O’nun Ar ve yüce Arlar, say-

gn ve mecid Arlar var etmeye yönelmesi hakkndadr. Harflerden

Kaf, menzillerden zira’ (kulaç) var eder.

On sekizinci fasl, e-ekûr ismi ve O’nun Kiirsü’yü, iki aya, harf-

lerden KePi ve menzillerden nesre (yldzn) var etmeye yönelmesi

hakkndadr.

On sekizinci fasl, el-anî ve O’nun Ada feleini var etmeye yöne-

lii hakkndadr. Bu burçlar feleidir ve onun hareketiyle ve ed-Dehr

isminden bu konuda yardm alarak günler meydana gelir. Harflerden

Cim harfi, menzillerden, uç onunla ilgilidir.

Yirminci fasl, el-Mukaddir ismi hakkndadr. Bu isim, sabit yldz-

lar feleini, cennederi, bu felein ortasnda yldzlarn sûrederini var

etmeye yönelir. Buras cennetin topra ve cehennemin çatsdr. Harf-

lerden m, menzillerden cephe onunla ilgilidir.

Yirmi birinci fasl, er-Rab ismi ve O’nun birinci semay var etmesi

hakkndadr. Beyt-i mamur, Sidre, Halil brahim, cumartesi, harflerden

Ye, menzillerden harsan (yldz), bu göün gezegeni ve yldz bu isim-

le ilgilidir.

Yirmi ikinci fasl, d-Alim ismi hakkndadr. Bu isim, ikinci göü
var etmeye yönelir. Onun gezegeni, günlerden Perembe, Musa, harf-

lerden D at, menzillerden sarfa onunla ilgilidir.

Yirmi üçüncü fasl, el-Kahir ismi hakkndadr. O isim üçüncü göü
ve onun gezegeni var etmeye yönelir. Günlerden Sal, harflerden Lam
ve avva (Ay menzillerinden biri) ona aittir.

Yirmi dördüncü fasl, en-Nur ismi ve O’nun dördüncü göü var

etmeye yönelmesi hakkndadr. Buras, bileik âlem cisminin kalbidir.

Aynca günei var etmek, gece ve gündüzün unsurlar âleminde ortaya

çkmas onunla ilgilidir. dris’in ruhu ve onun kutupluu bu bölümle

ilgilidir. Harflerden Nun, (yldzlardan) uzak Simak, günlerden Pazar

günü, tikel ruhun nutfenin tasvirinin kemale ermesiyle üflenmesi ko-

nuyla ilgilidir.

Yirmi beinci fasl, el-Musavvir ismi ve O’nun beinci göü ve

onun gezegenini yaratmaya yönelmesi hakkndadr. Tasvir, güzellik,

cemal, Yusuf, R harfi ve Cuma günü onunla ilgilidir.
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Yirmi altnc fasl, cl-Muhsi ismi onun yedinci göü ve gezegenini

yaratmaya yönelmesi hakkndadr. tidal sa, T, Zebana (yldz) ve

Çaramba günü onunla ilgilidir.

Yirmi yedinci fasl, el-Metin ismi ile O’nun yakn göü yaratmaya
A •

yönelmesi hakkndadr. Adem, med-cezir, Iklil (menzili) ve Sal günü

bu bölümle ilgilidir.

Yirmi sekizinci fasl, el-Kabz ve O’nun esiri ve kendisinden ortaya

çkan kuyruklular yaratmaya yönelmesi hakkndadr. Harflerden Te,

menzillerden kalp onunla ilgilidir.

Yirmi dokuzuncu fasl, el-Hav ismi ve O’nun hava unsurunda or-

taya çkan eyleri var etmeye yönelmesiyle ilgilidir. Harflerden Ze ve

menzillerden ule onunla ilgilidir.

Otuzuncu fasl, el-Muhyi ve O’nun suda ortaya çkan eyleri var

etmeye yönelmesi hakkndadr. Harflerden Sin ve nimeder onunla ilgi-

lidir.

Otuz birinci fasl, el-Mümit ismi ve onun topra yaratmaya yö-

nelmesi hakkndadr. Harflerden Sad, menzillerden belde onunla ilgili-

dir.

Otuz ikinci fasl, el-Aziz ismi ve O’nun madenleri var etmeye yö-

nelmesi hakkndadr. Harflerden Z ve mekanlardan Zabih onunla ilgi-

lidir.

Otuz üçüncü fasl, er- Rezzak ismi ve O’nun bitkileri yaratmaya

yönelmesi hakkndadr. Harflerden Se (peltek) ve menzillerden Bel’a

onunla ilgilidir.

Oruz dördüncü fasl, el-Mudil ve O’nun hayvan var etmeye yö-

nelmesi hakkndadr. Harflerden Zel, menzillerden yükseli ona aittir.

Otuz beinci fasl, el-Kavi ve O’nun melekleri var etmeye yönelme-

si hakkndadr. Harflerden Fe, menzillerden Ahbiyc ona aittir.

Otuz altnc fasl, el- Latif ve O’nun cinleri var etmeye yönelmesi

hakkndadr. Harflerden Be, menzillerden önceki fer vardr.

Otuz yedinci fasl, el-Cami ve O’nn insan var etmeye yönelmesi

hakkndadr. Harflerden Mim, menzillerden ‘geride olan
5
vardr.
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Otuz sekizinci fasl, Refiu’d-derecat ve O’nun mertebe ve menzille-

ri belirleyeme yönelmesi hakkndadr. Harflerden Ra, menzillerden

Rea ona aittir.

Otuz dokuzuncu fasl, nakil ve onun yeri hakkndadr.

Krknc fasl, açk ve gizli nefesleri bilmek hakkndadr. Sözde

dgam ve izharn benzeridir.

Krk birinci fasl, nefesteki itidal ve sapmay bilme hakkndadr.

Bu, fetha ve iki lafz arasnda imale gibidir.

Krk ikinci fasl, eksie dayanmak ve ona yönelmek hakkndadr. B,

sözde diilik he’si üzerinde durmay bilmektir. O da nefeslerle ilgilidir.

Krk üçüncü fasl, iadenin bilinmesi hakkndadr. Bu, tekrar de-

mektir ve nefesteki yerinin bilinmesi bununla ilgilidir.

Krk dördüncü fasl, latif nefesin kesiflemesi, bunun sebebi, kesifm

latiflemesi ve sebebinin bilinmesi hakkndadr. Düzensiz seslerin daya-

na burasdr.

Krk beinci fasl, yaratklarn snflatma dayanmak hakkndadr.

Beeri nefeste bunun yeri, dilde kelimelerin sonlarnda durmaktr.

Krk altnc fasl, açlm varlk sayfasnda yazlm bir kitap olmas

bakmndan, ez-Zahir isminden var olan cisimler âleminde âleme itimat

etmek hakkndadr.

Krk yedinci fasL, oluundan önce vaade dayanmak hakkndadr.

Bu, vaadin doruluu nedeniyle var olmayana itimat demektir. Nefes-

lerde bu, hemzeden önceki sakin üzerinde durmaktr.

Krk sekizinci fasl, var olanlara itimat hakkndadr. Bunlardan or-

taya çkan açlma, konuyla ilgilidir. O ise, bu yolda ‘neredelik’ demektir.

Ma'lulün sahih, sahihin illetli hale nasl gelecei bu konuyla ilgilidir.

Krk dokuzuncu fasl, var olan ve yok olan eylere itimat hakknda-

dr. Bunlar, farzlara ilave nafileler gibi asllara ilave eylerdir.

Ellinci fasl, nefeste ortaya çkan hükümleri birletiren konuyla ilgi-

lidir. Bu nefes, Hak, halk, canl, konuan, herkesi içerir. Nefes bahsi

özet vc ksaca -Allah'n izniyle- bu ekilde tamamlanr. Sonra, ilave bö-

lümler gelir. Bunlar, Allah’n kullarndan güçlükleri kaldrd ilahi k-

smlardr ve onlar da Rahmân’n nefesindendir.
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BRNC FASIL

Allah’n Kendisini Rahman’n Nefesiyle Zikretmesi

Kef ile sabit sahih bir hadiste -ki rivayet yoluyla sabit deildir-

Hz. Peygamberin Rabbinden öyle bir hadis aktard bildirilir: ‘Bilin-

meyen bir hâzineydim, bilinmek istedim, âlemi yarattm, onlara tann-

dm, onlar da beni bildi.
5

Allah, burada sevgiyi zikredince, sevginin ha-

kikati ve gereklerinden, sevenin kendinde bulduu eyleri örendik.

Daha önce, sevginin var olmayana iliebileceim belirtmitik. Sevginin

konusu, imdiki zamanda mevcut deildir, fakat var olmas müm-

kündür. Âlem sonradan var oldu. ‘Allah var idi ve O’nunla birlikte ba-

ka bir ey yoktu.’ Allah, âlemi kendisi halikndaki bilgismden bildi. Öy-

leyse Allah, oluta izhar ettii eyi, kendiliinde bulunduu hale göre

izhar etü. Sanki O, bâtn idi de âlem ile zahir hale geldi. Alemi ise,

Rahman’n nefesi izhar etti. Bunun amac, sevginin hükmünü ortadan

kaldrmak ve sevenin içinde bulduu (sknty) rahatlatmaktr. Böyle-

likle Allah, zuhur eden ile kendisini görerek bilmi, kendisini izhar etti-

i eyle zikretmitir. Bu ise, bir marifet ve bilgi zikridir. Bu, âlemi ya-

ratmazdan önce Rab ile ilikilendirilen Amâ’nn zikridir. Baka bir ifa-

deyle bu zikir, genel ve belirsiz bir zikirdir. Âlemin bütün kelimeleri, bu

Rahman’n nefesinde ayrmakszm bulunur. Onun ayrntlar ise, son-

suzdur. Cismin aklen sonsuza dek bölünmesini kabul edenler, bu nok-

tadan görülerini söyler. Bununla birlikte cisim, varla girer ve varla

giren her ey sonludur. Öyleyse bölünme, varla girmemitir ve sonlu-

luk ile nitelenemez. Bunlar, ‘bölünmeyen parça’ anlamndaki cevher-i

ferdi inkar edenlerdir. Ayn ey, Amâ için geçerlidir. Ama mevcut olsa

bile, dünya ve ahirette sral olarak âlemin ondaki sûretlerinin ayrntlar

sonsuzdur. Çünkü Rahman’m nefesi cl-Bâtn isminden sürekli âleme

yardm eder. Onun icmal halindeki zikri ise süreklidir. Öyleyse nefesin

âlemdeki yeri, beerdeki Âdem gibidir. Âdem bütün isimleri örendi-

inde, buradan Amâ’nn Rahman’m nefesi olmas bakmndan âlemin

harflerinin sûrederini ve kelimelerini kabul edici olduunu gördük.

Amâ, bütün isimlerin taycsdr. Allah’n kelimeleri ise, sonsuzdur.

Öyleyse Allah’m zikri de, kesilmez. Rahman, isimleriyle Allah’ zik-
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reder. O da bu isimlerle isimlendirilendir. ‘En güzel isimler Allah’a ait-

tir*
6*

Allah, konuan ve tafsil eden olmas bakmndan da kendini zik-

reder. Öyleyse Rahman’m zikri mücmel iken Allah’n zikri ayrntldr.

KNC FASIL

Allah’n Kelam ve Kelimeleri

Kelam ve söz, Allah’a ait iki niteliktir. Allah sözü (kavi) maduma

duyurur. Bu durum ‘rade ettiimiz bir eye sözümüz ‘ol’ demektir™ aye-

tinde dile getirilir. Kelam ise var olan duyar. Bu ise
‘

Allah Musa ile ke-

lam etti (konutu)
,56S ayetinde dile getirilir. Bazen kelam, aktaran kimse-

nin dilindeki söze denilir ve kelam kendisinden aktard kimseye nispet

edilir. Öyleyse sözün (kavi) madumda bir etkisi var iken -ki o da varlk-

tr- kelamn ise mevcutta etkisi vardr -o ise bilgidir.-
‘Onu anladktan

sonra tahrif ederler™ ve
‘
Allah’n kelimelerini deitirmek isterler

’5'’7
ayet-

lerinde ‘deime’ye konu olan ey, aktarlan sözdür, çünkü onlar, de-

imeyi kabul eder. Anlamlar ise, kelama baldr. Öyleyse onu tahrif

edip yerine konulan sözden esastan anlalan anlalmaz. Bu nedenle

esas, deitirilmi ve tahrifedilmitir. Bununla birlikte asl söz, tahrif ve

deimeyi kabul etmez, çünkü o, ilahi kelamdr ve zât bir nitelikle anla-

tlamaz, nitelenemez. Bir surette tecelli gerçekletiinde, suretin örfte

kelamn ilikilendirildii bir suret olmas ya da olmamas mümkündür.

Kelamn ilikilendirildii sûrederden birisiyse, onun kelam nispet edil-

dii kelam ile ayn cinstendir. Bunun nedeni tecelli üzerinde tecelli etti-

i sûretin hükmüdür. Örnek olarak
(Kudilini ona örettik

K6H
, ‘karnca de-

di ki
,S6V

gibi ayederi verebiliriz. Kelam örfte sözün nispet edildii

sûrederden deil ise, iman yoluyla sözün nispet edildii sûrederden

meydana gelmi olabilir. Örnek olarak ‘Bu bizim kitabimizdir, size hakk

söyler
* 70

ayetini verebiliriz. Baka bir ayet ise
‘

itaatkâr olarak geldik dedi-

ler
>sn

ayetidir. Baka bir ayer ise
‘
Dilleri

,
elleri ve ayaklan onlarn aleyhine

tanklk eder
* 71

ayetidir. Baka bir ayet ise ‘Onlar bizi Allah konuturdu

derler*
7*

ayetidir. Kelam, sözün veya konumann nispet edildii

sûrederden çkmayabilir. Böylesi, tespihin nispet edildii eylerden or-
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taya çkar. O anlamaz, söyledii ise duyulmaz. Çünkü kelam veya söz,

kulakla ilgilidir. Tespih söz veya kelam olsayd, onu duymamz reddedi-

lirdi. Halbuki burada, onu anlamamz -ki bilgi demektir- zikredilmitir.

Bilgi, bazen kelamdan ve sözden meydana gelirken bazen onlardan

meydana gelmez. Böyle sûretlerde tecelli ettiinde, konuma, tecelli

edenin iradesine göre gerçekleir. Bu ise, o sûretin tespihine uygun ve

onu aamayan eylerdir. Tecclligahn sözünden o sûretin tespihi anla-

lr. Bu, garip bir bilgidir vc Allah ehlinden onu bilenler azdr. Allah’a

bu gibi sûretlerde ispat edilen söz, suretieri bulunduu hale göredir.

Nurani ve doal maddelerde tecelli gerçekletiinde durum beyledir.

Nurani maddelerin veya doal maddelerin dnda soyut anlamlarda

gerçeklemise, ‘kelam’ olduu söylenen ey, tecelligaha etkisi bakamn-

dan bu ad almtr. Yoksa böyle konumas yönünden söylenmemitir.

Bütün bu eserler, daha önce zikredilen kelamn tabakalardr. Bun-

lar, kelimenin çoulu olarak, ‘Allah’n kelimeleri’ diye isimlendirilir.

Onlar, var olan eylerdir. Allah öyle der: ‘O’nun kelimesidir
,
Meryem'e

ilka ettii .’574 Kastedilen sa’dr. Meryem’e ondan bakasn ilka etmemi,

Meryem de bakasn bitmemiti. (Meryem’e ilka edilen) lahi kelime

Allah’tan bir söz veya Meryem için kelam olsayd -Musa için olduu gi-

bi-, memnun olur ve ‘keke daha önce ökeydim de unutulup gitseydim
’575

demezdi. Öyleyse Meryem'e ilka edilen ilahi kelime, Allah’n ruhu ve

kelimesi olan sa idi. ‘O’nn kuludur.’ Böylelikle sa, mutat durumun

dnda bir mucize olsun diye, annesinin masumiyetini dile getirmiti.

O’nun konumas, Rahman’n nefesinde Allah’n kelamyd. Bu ekilde

Allah, kendisine insanlarn nispet ettii skntsn giderdi ve onu temiz-

ledi. Bu nedenle Mutezile öyle demitir: ‘Konuan, sözü yaratandr.

Konuma özelliine sahip olmayanda ise, o Allah’n kelamdr.’ Ko-

numayanlara örnek olarak, donuklar, bitküer ve sa’nn durumunu ve-

rebiliriz. Ancak âlemde bu ekilde garip (konuma) tarzlarnn bulun-

duunu söyleyenler, bu konuda farkl düünür. Allah’n kelam ve keli-

melerinin anlamn açkladk. Allah’n kelam, O’nun bilgisi, bilgisi ise

zatdr. Kelamnn O’ndan bakas olmas mümkün deildir. Böyle bir

durumda Allah, zatna ilave bir durum nedeniyle hükme konu olan

olurdu. Allah ise hükme konu olmaz. Kelam sahibi herkes, konuabilen

ve kendüiinde buna imkân bulabilen kiidir. Hak ise, konumaya güç

yetirmeyle nitelenemez. Aksi halde O’nun kelam, yaratlm olurdu.
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Allah’n kelam ise, Earilie göre kadim, dier aklclara göre ise, zat-

nn ayndr. Öyleyse kelamn Allah’a nispetinin tarz bilinemezdir.

O’nun zat da bilinemez. Allah için kelam, dince sabit olabilir. Akl fikir

gücü yönünden bunu idrak edemez. Bunu anlaynz!

Nefes Rahman’a ait iken kelam ve söz Allah’a aittir. Söz, nefesin

kelimelerden birinin varlnda sonlanmasdr. Böylelikle varl, daha

önce bâtn iken zahir olmu, daha önce mücmel iken mufassal hale

gelmitir. öyle diyebilirsin: Kelamn sonucu duyurmaktr. Varlkta ise

Allah’tan bakas yoktur. Konuan O ise, kime duyuracak? öyle deriz:

Duyann mevcut olmas art deildir, çünkü Allah, yokluu halinde

maduma ‘ol’ der. Madum da Allah’n kelam ve
c

var olma emri’ sabit

haldeki (var deil) duyma gücüne iliir ilimez, meydana gelir. Ayn

ey, görülenle ilgilidir. Görülen de görülmenin illetidir. Görülmesinin

illeti ise varlk, hatta istidat ve hazrlktr. Onun mevcut veya madum

olmas birdir. Binaenaleyh Allah kelam (özelliiyle) nitelenmesi yönüy-

le konuurken, duyan olmas bakmndan kendi sözünü duyandr. Bun-

lar, iki farkl nispettir.

öyle diyebilirsin: Öyleyse kelamn yarar, bilginin gerçeklemesi-

dir. Allah ise zatn bilendir.’ öyle deriz: Her söz, bilinmeyen bir eyi

öretmek amacyla söylenmez. Çünkü konuan, kendisini sahip olarak

bildii özellikle kendisini övebilir. Dolaysyla konumayla bir bilgi elde

etmez. Aksine bu durumda konumak, zât kemalle sevinmek amac ta-

r. O halde Hak, sürekli konuandr. Bu konuma âlemde ‘sonradan

meydana gelse (hadis)’ bile, bu durum, gerçekte onun meydana gelmi

olduunu göstermez. Allah öyle der: ‘Onlara Rablerinden hadis bir sûz

geldiinde.’576 Yani onlarn nezdine geldiinde. Bununla birlikte Hak o

sözü daha önce bakalarna söylemi olabilir. Nitekim Kur'an-

Kerîm’deki eyler Tevrat veya dier kitaplarda söylenmitir. Bu yorum,

burada kelam derken Hakkn niteliinin kastedilmesi halinde geçerlidir.

Soru soran kii duyann Allah’tan aktarann sözünü duyduu kelam

kast etmi olabilir. Nitekim Allah kulunun diliyle ‘Allah kendisini öveni

duydu’ der. imdi de ilahi zikirler arasndan Kur'an- Kerîm’dc zikredi-

lenlerden bir ksmm zikredeceiz. Önce Kur'an- Kerîm’in zikirlerin-

den birisi olmas nedeniyle snma ile balyoruz.
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ÜÇÜNCÜ FASIL

Snma Zikri

Allah öyle der: ‘Kuran okurken Allah’a sn.’577 Hz. Peygamber ise

‘Senden sana snrn’ der. Burada Hak, Kuran ile kendini zikredendir.

Snma, bir ilahi isim ile bir ilahi isimden gerçekleir. Bu ise, Hz. Pey-

gamberin ‘Sana senden snrm’ hadisinde dile getirilir. Okuyan, yani

Kurani zikreden kimse, eytann kendisine yol bulabildii kimselerden

ise, onun ‘talanm eytandan Allah’a snrm’ demesi gerekir. Öyley-

se Haktan snma istemek, O’nun sahip olduu takdis ve tenzih nite-

liklerine göre gerçekleir. Allah anna layk olmayan eylerin kendisine

nispet edilmesinden münezzehtir. Nitekim Allah, zalimlerin söyledikleri

karsmda ‘O yüce ve büyüktür’
57*

der. Baka bir ayette ise
‘
izzet sahibi

Rabbin onlarn nitelemelerinden münezzehtir’
5™

der. -Ki izzetin rabbine

snlr-. Ayette, Allah’n anna yaramayan e, çocuk ve ortak gibi ka-

firlerin kendisine izafe ettii eyler kastedilir. Bütün bunlar, ilahi sn-
madr, çünkü hepsi, Allah kelamdr.

Allah’a Allah’tan snmaya gelirsek, bu, inkar edilen bir surette Al-

lah’n tecellisi hakkndaki bir rivayette geçer. Bunun üzerine tecelliye

mazhar olan kimse, tannan bir sûretteki tecelliyle Allah’a snr. O ise,

ilk ve ikinci sürerin ayndr. Daha önce bu kitapta Allah’n varlklarn

mazharlarmda zuhur eden olduunu açklamtk. Öyleyse O, ‘kendi-

sinden kendisi ile snlan’ kimsedir. ‘Senin öfkenden rzana, cezalan-

drmandan balamana snyorum’ hadisi de, bu kapsamdadr. Bu

durum, ‘Senin rabbin cezalandrmas iddetli olan’
5 *",

‘balayan ve mer-

hamet edendir’5* 1 ayetinde de dile getirilir. Baka bir ayette ise
‘
Allah’a

yardm ederseniz, sizi kimse yenemez, yüz çevirirseniz, size kim yardm

eder?’
5* 2

denilir. Öyleyse baarszlk verenden yardm edene, zarar ve-

renden fayda verene snlr. te bu, kulun diliyle kendisinden otaya

çkan snmay dile getiren Allah’tr.
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DÖRDÜNCÜ FASIL

Besmele Zikri

Besmele ‘bismillah (Allah’n adyla balarm)’ demektir. Kul için

besmele, yaratma için mertebenin kelimesi (kün, ol) konumundadr.

Hakkyla söylendiinde, besmele sayesinde kuldan kün (ol) sözünden

meydana gelen ey meydana gelir. Sanki öyle der: ‘Bismillah ile, olu

zuhur eder.’ Öyleyse bu, sevgilinin doruluunun kendisine bititii

hakikati bildirmektir. Hak, o sevgilinin duymas ve dili olmutur. Böy-

lelikle kün sözünden meydana gelen ey, ondan meydana gelir. Bu du-

rum ‘ona üfler, iznimle bir ku olur*™ ayetinde dile getirilir. Burada ‘iz-

nim ile’ sözü, ‘üfler’ sözüne baldr. ‘Anadan doma körü ve alacaly iz-

nimle iyiletirir**
4 Ayn ekilde, ölüyü benim iznimle çkartr. Yani, ey

kulum! Dilin ve gözün olduumda, benim emrimle eya senden edcilc-

nir. Dili vastasyla konumadm çimse buna güç yetiremez. Öyleyse

her iki durumda da yaratma bana aittir. O halde bismülah, bu yorumla

‘kün (ol)’ sözünün ayndr.

BEÎNCÎ FASIL

lahi Mertebenin Kelimesi (Kün, [oi])

Bu kelime, Allah için ‘kün (ol)’ sözüdür, Bu, sözü ve kelam kabul

eden (mevcut veya madum) suretlerde harflerin tertibiyle tecelli etmi-

tir. Ayn zamanda onun, bunun dnda da bir tecellisi vardr ki, onu

Müslim’in e-Sahih’te zikrettii ‘ilahi tecelli’ hakkndaki bir hadisle ilgili

olarak dile getirmitik. Allah Teala ‘Bir eyi irade ettiimizde ona sözü-

müz...’
585

der. ‘Sözümüz’, O’nun konuan olmasdr. ‘Ona ol demektir.*™

‘Ol’ sözü, konuulan eyin kendisidir. ‘Ol’ denilen ey ise ondan ortaya

çkar vc ‘olma’y -Hakka veya kudrete deil- var olana, hatta emre izafe

eder. Böylelikle bu sözü duyan, yokluu ve sabit eylii halinde ‘sübûtî’

bir duyma ile Hakkn emrine uyar. Hakkn emri ise, O’nun kudreti
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iken; kendisine var olma emredilen eyin emri kabul etmesi de, onun

istidadr. Böylelikle varlklar, insann nefesinde harflerin ortaya çkmas
gibi, Rahman’n nefesinde ortaya çkar. Var olan ise özel bir sûrettir.

Buna örnek olarak aaçta nakedilmi suretin ortaya çkmas veya ko-

kumu suda (insana ait) suretin ya da kaburga kemiinde sûretin orta-

ya çkmas veya çamurda sûretin ortaya çkmasn verebiliriz. Öyleyse

‘varlktandr’ dersen doru söylemi olacan gibi ‘yoklum’ dersen yine

doru söylemi olursun.

Gördüümüzü görürsen

‘Ben o’yum’ dersin

Bil ki, duyduun söz

'Oldandr, ondan yaratldk

!in zâhiri bir söz idi

Bâtn ise sen idin

ekil bana görünenin kendisi

O gördüümüz varlk

ey Rahbimin sözünü ispatlad

O olmasayd, var olmazdk biz de

Srfyoklukta olmaz

Hakikatin sübutu, haklsn de!

Ey sevgilim! Kimse yok idiyse

‘OV dediinde, duymazdk bu emri

Hangi eyi kabul ettin O’ndan?

Olmay m, yoksa ‘sen olmay’ m?

O halde mertebenin kelimesi, kelimelerdir. Nitekim Allah ‘Bizim

sözümüz tektir’ der, dolaysyla tekrarlanmamtr. O halde iin kendisi,

olmann kendisidir. Burada ‘ol’dan baka ilahi bir emir yoktur. ‘Ol’ ise

Sibeveyh’e göre Vacibü’l-vücud’dan (varl zorunlu) varlk bildiren bir

harftir ve hadislii kabul etmez. Öyleyse bu iin gerçekte tasavvuru güç

iken eriatn ortaya koyduu yönden kolaydr. Fikir öyle der: ‘Bir ey
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yoktu, sonra -bir eyden olmakszn- zuhur etti.’ eriat ise Hakkn sö-

zünü söyler:

Bir ey vard, olu haline geldi

Görünmez (gayb) idi görünür (ayn) hale geldi

‘Deveye bak, nasl yaratld T**
87 Yani, buharlardan oluan bulutlar,

içerdikleri scaklk nedeniyle yukar doru çkarlar. Buharlar, unsur

kaynakl nefeslerdir, buluta ilave bir ey deillerdir. Onlar, teneffüs

edende bulut deillerdir. Aksine o bir ‘ey’ idi ve ‘bulut’ olarak zuhur

etmiti. Bu durumda younlam, sonra su olarak incelerek yamtr.
Bu durumda ise, buhar haline gelmi, yükselerek bulut olmutur. ‘De-

veye baknz, nasl yaratld.™ 1' Baka bir ayette
‘Görmez misin ki Allah bir

takm bulutlar (çkarp) sürüyor; sonra onlar bir araya getirip üst üste y-
yor. te görüyorsun ki bunlar arasndan yamur çkyor?™9

‘Skan Bu-

lutlardan arl arl akan sular indiririz.'’
590

‘Allah onu gökte diledii gibi ya-

yar ve parça parça eder'
591 Bu ise, varlklarn çoalmasdr, ‘nihayet ara-

sndan yamurun çktm görürsün. Allah diledii kullarna yamuru nasip

edince, onlar seviniverirler.’
592 Öyleyse içerdii su nedeniyle bulut arla-

r veaa doru inerken scakl nedeniyle yukar çkar. Çünkü küçük

büyüü talep eder. Ar olduunda ise, havaya dayanr. Bu durumda

hava kesifleir, aa iner ve yeryüzüne yönelir. Bu durumda havadaki

scaklk artar ve içerdii iddetli scaklk nedeniyle hava yükselerek en

büyük unsuru arar. Bu durumda bulutlar kümelenmi bir halde bulur.

Onlarn younluu, yükselmesini engeller ve havay tututurur (k sa-

çar) . Allah, bu parlt vesilesiyle ‘imek’ diye isimlendirdii ve kendisiy-

le havay aydnlatt bir melek yaratr. Sonra imek, rüzgarn gücüyle,

bir kandil gibi söner. Böylelikle onun -kendisi geride kalmakla bir-

likte- söner ve imek olma özelliini yitirir. Varl geride Allah’ tes-

pih edici olarak kalr. Sonra havann topraa bakan yüzü parçalanr.

Onunla kartnda ise, bir birleme gerçekleir. Allah bu kaynamadan

‘gök gürültüsü’ diye isimlendirdii bir melek yaratr. O da, Allah’n öv-

güsünü tespih eder ve imekten sonra gerçekleir ki, bu zorunludur.

Bu durum, imek yamur getirmediinde böyledir. Öyleyse zikretti- -

imiz ekilde gerçekleen her imein ardndan bir gök gürültüsü gel-

melidir. Çünkü hava tutumu bir halde yukar yükselir. Allah ‘imek’
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diye isimlendirdii bir melek olarak onu yaratr. Bundan sonra ise bu-

lutlar aa doru yönelir. Bu durumda Allah, kendisini var ettiinde

Rabbinin övgüsünü tespih edecek olan ‘gök gürültüsünü’ yarattr. ‘Her

ey O’nun hamdini tespih eder, fakat siz onlarn tespihini anlamazsnz.™

Bu balamda baz imekler vardr ki onlar, Allah, yazn scak havas ve-

silesiyle yaratt meleklerdir. Bu scakln nedeni günein yüksekliidir

ve böylelikle günein nlar aa iner. Esir unsurunu sttklarnda ise,

onun scakl artar. Bu durumda hava, yukardank verir ve bu esna-

da bulut yoktur. Çünkü scakln gücü, onlarn kesifliinden yükselen

buharlar latifletirir ve bu nedenle bulut ortaya çkmaz.

Burada hüküm, n harfme aittir. Bu nedenle ‘nefeî’ harf diye

isimlendirilir. Allah bu tutumadan yamur getirmeyen imekleri yara-

tr ve onlarn arkasnda gök gürültüsü olmaz. Bütün bunlar, varlklar

‘kün’ (ol) sözünden gcrçcldccn hadiselerdir ve bunlar nefeslerde ger-

çekleir. Böyle bir açklama yapmamzn nedeni, seni konuya sndr-

maktr. Bu sayede, Allah’n bu unsur kaynakl nefeste açt ve ‘buhar-

lar’ diye isimlendirilen.sûret ve varlklar Örenirsin. Böylelikle -bir gö-

zün var ise- ibret alrsn. Bu durumdaki incelemenden ise, âlemin

Rahman’m nefesinden var ediliine geçersin. O, Allah’n yaratklarnn

kendisini tanmasn sevmesinden ortaya çkt. Binaenaleyh âlemdeki

her ey veya âlem, Allah’n kelimeleridir. Allah’n kelimeleri ise, O’nun

emridir. Allah’n emri, ‘göz açp kapatmak veya ondan daha yakn’ bir

tarzda gerçekleen tek bir emirdir. Göz açp kapatmaktan daha hzls

yoktur, çünkü gözü açma vakti, en uzak yerdeki eyi görme vaktiyle

birdir. Duyma gücü de onun aasndadr.

Kardeim! Allah’n kelamm iyi düün. Bu yüce Kuran ve onun

ayet ve surelerinin tafsili, bu çoklua ramen, tek bir sözdür. Bu söz,

Tevrat’tr, Kuran’dr, Incil'dir, Zebur’dur ve sayfalardr. Öyleyse biri

çoaltan veya çou birleyen kim? in nasl olduunu baknz! Bunu

örenince, ‘mertebenin kelimesi’ni de örenirsin. Mertebenin kelimesi-

ni örenince, onun niçin -ortaya çkan eylerin farkllna ramen- her

ey için ‘ol’ sözüne tahsis edildiini de örenirsin. Bu kelime harflerden

kef ve nun’a, görünmeyen harflerden vav’a tahsis edilmitir. Geçici

olan, kendisine imkân vermesi nedeniyle, sabir üzerinde nasl hüküm

sahibidir? Böylelikle onu daha önce görünür iken görünmez hale ge-

tirmitir. Çiinkii sükûn Ntn harfinden hüküm sahibi olandr ve o araz-
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dr. Çünkü ilahi emir, kendisine ilimi, onu sakinletirmi ve vav’n sü-

kûnu ortaya çkmtr. Böylelikle kul Rabbine kar Rabbinden yardm

istedii gibi ona kar onunla yardm istemitir. ki sakin harf bir araya

gelince, nun harfi -emrin ayette geçtii üzere ‘göz açp kapamaktan’ da-

ha hzla nüfuz etmesi için- kef harfiyle birlemek istemi, bu durumda

vav aradan çkm, kef ve nun birbirine temas etmitir. Arada vav kal-

sayd, emir gecikirdi. Çünkü vav’n kefin zammesi nedeniyle illet vav’

olmas zorunludur. Dolaysyla nefes sakin nun’a emri ancak illet vav’

ortaya çktktan sonra getirebilirdi. Bu durumda ise emir gecikirdi.

(Onu geciktiren ise) illet vav’dr. Böylelikle olu, iki illetten meydana

gelirdi: Vav ve ilahi emir! Allah ise, ortakszdr. Öte yandan kendisine

‘olmak’ emredilen eyin bir an gecikmesi mümkün var saylp -ki bu sü-

re vav’n ortaya çkma süresidir- illet vav’mn kaldn ve gizlenmedii-

ni düündüümüzde, emrin daha fazla gecikmesi dc mümkün olabilir-

di. Bu durumda ise, Allah’n emri eksik kalr, dolaysyla iradesi ile-

mezdi. Halbuki Allah, ‘iradesi ileyendir.’ Bu nedenle mertebenin keli-

mesinden (kef ve nun arasndaki) vav dümütür. Bunun böyle olmas

zorunlu iken emrin hzla gerçeklemesi dc zorunludur. O halde olu,

mertebenin kelimesinden mutlaka hzla gerçekleir ve âlem ortaya çkar,

Vav ise
ckün (ol)’ içinde bulunduunu göstermek ve geçici bir nedenle

ortadan kalktn göstermek üzere âlemde zuhur etmitir. Böylelikle

vav, görünmeden amil olmu ve olu ‘ol’ ile vav’n dümesinden önce

ortaya çkt için, âlemde zuhur etmitir. Bu ise vav harfinin yok olma-

yp sadece zikrettiimiz nedenle gizlendiini gösterir. O halde olu, gö-

rünmeyen vav harfi ile ‘ol’a ilave deildir. Böylece kevn, ol’un süreri

üzerinde zuhur etti. Ol ise O’nun emri, O’nun emri ise kelamdr. Al-

lah'n kelam bilgisi, bilgisi zatdr. Böylece âlem, Allah’n sûretine göre

ortaya çkt. ‘Allah Adem’i kendi sûretine göre yaratt.’ Adem ise, ilahi

isimleri kabul etmitir. Bu konuda yeterli açklamay mertebe kelime-

sinde yapmtk. Allah kullar için yeterli örnekleri verendir.

ALTINCI FASIL

Hamd ile Zikir

Hamd, söyleyen kendisini herhangi bir durumla snrlamazsa, ge-

nel övgü demektir. Bu övgünün üç mertebesi vardr: Hamdn hamdi.
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hamd edilenin kendisine hamdi ve üçüncüsü de bakasnn ona

hamdidir. Dördüncü bir mertebe yoktur. Bir eyin kendisine veya ba-

kasnn ona hamd etmesi hakmmdan da, hamdde iki ksm daha vardr.

Hamd eden ise ya bilgi niteliiyle veya tenzih niteliiyle hamd eder,

üçüncü bir tür yoktur. Hamdin hamdi, özü gerei lcisinde de bulunur.

Aksi halde onun hamdnin olmas mümkün olamazd.

Hamdin Hamdi, onda hamdi verir

Hamd olmasayd, Hamid olmazd

Hamd edilene kar hamd, iki ksma ayrlr: Birincisi, bulunduu

hal nedeniyle ona hamd etmektir. Bu, en genel hamddir. kincisi ise,

ondan meydana gelen hamd nedeniyle, ona hamddir. Bu ise, ükürdür

ve hamdin özel tarzdr. Böylecc hamdin ksmlar snrlanm, zikretti-

imiz hususu gösteren kelimeler ise, sonsuz olmutur. Çünkü peygam-

ber, makam- mahmudda (övülen makam) ‘O’na imdi bilmediim

hamdlerle hamd ederim’ demiti. Baka bir hadiste ise, ‘Sana olan

hamdi sayamam’ der. Çünkü sonsuz olan, varla girmez.' Âlemde

hamd eden ve edilen (öven ve övülen) her varlk, Rahman’m nefesin-

den zuhur eden Hakkn kelimeleridir. Rahman’n nefesi ise, el-Bâtn

isminin zuhurudur ve görünmeyen hüküm sahibidir. Öyleyse Allah, ez-

Zâhir ve el-Bâtn’dr. Bu nedenle övgünün sonuçlan O’na dönmütür.

Dolaysyla Allah’tan baka hamd eden olmad gibi O’ndan baka

hamd edilen de yoktur. Hamdin hamdi, O’nun niteliidir, çünkü hamd

O’nun niteliidir. Nitelik ise, çoalmayaca için, O’nun ayndr.

Allah ilaveyle kemale ermez, münezzehtir bundan

Hamdin hamdi, O’dur, bakas deil!

Allah’a sadece ilah hamd eder

Övülen de O, bakas deil!

Allah’a böyle hamd eden kimse, O’na hamd etmitir. Eksii olan

ise, eksii ölçüsünde, Allah’a hamd etmitir. Öyleyse Allah’a hamd eden

olacaksan, bu uur ve tasavvura göre hamd etmelisin. Bu ekilde hamd

edenin Allah’tan görecei karlk ise, O’nun kendisidir.
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YEDNC FASIL

Tespih ile Zikir

Tespih, tenzihtir. Ayette ‘Rabbinin hamdini tespih et ve balanma
dile

5694
buyrulur. Bu, bir emirdir. Baka bir ayette ise

‘Kulunu geceleyin

yürüten Allah münezzehtirK9S buyrulur. Bu ise, bir bildirmedir. Tespih,

hamdin ksmlarndandr. Bu nedenle, hamd genel olarak (kyamette)

teraziyi doldurur: ‘Subhanallah ve benzeri zikirler de, hamdin kapsam

altndadr. Tespih ortaya çknca, kimi tespih ettiine bakmalsn! Çün-

kü bilgisizlik, bu makama gizli bir ekilde nüfiz eder ve farkna varl-

maz. Haan b. Sabit, peygamberi hicveden Kurey kabilesini hicvede-

rek peygamberi savunmak istemiti. Peygamber, kendisi de bir Kureyli

olarak, farkna varmadan bizzat kendisini hicvedebilecei hakknda Ha-

san’ uyarmt, çünkü o, kâmil bilgindir. Hz Peygamber, Haann
Kurey’i hicvederkenki niyetinin Allah’ raz etmek olduunu biliyordu.

Hasan’n niyeti buydu. Peygamber bunu -farknda olmad yönden

kendisini desteklemek üzere- Ruhu’l-kuds’un Haan b. Sabit’e geldiini

görmekle örenmiti. O, peygamberin erefini savunmak üzere

Kurey’i hicvettii sürece, Ruhu’l-kuds kendisine yardm edecekti. Bu-

nu ise amellerinin kendilerine döneceini bildirerek Allah da onaylam-

tr. Allah öyle der: ‘Her nefs yaptnn karlm görür .’596 Onlar, Hz.

Peygamberin doruluunu örenirler. Bunun üzerine peygamber Ha-

san’a öyle demiti: ‘Ben de onlardanm, ne söylediine ve nasl söyle-

yeceine dikkat et! Ebu Bekir’e git, çünkü o, nesep ilmini en iyi bilen

kiidir, o sana bilgi verir. Böylelikle peygambere dönmeyecek sözü nasl

söyleyeceini örenirsin ve onlarn dütüü hataya dümemi olursun.’

Haan öyle der: ‘Allah’a yemm olsun ki, seni onlarn içinden saç telinin

hamurdan çekildii gibi çekip alacam.’ Çünkü hamur, saç teline ya-

pmaz.

Tespih bahsi de böyledir. Çünkü o, bir tenzihtir, Yokluktan ibaret

olan tenzih, tenzih deildir. Tenzih, kadimlik ile nitelendii için sonra-

danl gösteren bütün niteliklerden Hakk tenzihtir. Hâdislik (sonra-

dan var olanlar) nitelikleri, yaratklara aittir. Burada, hadisleri bilmede

ayaklar kayar. Varlkta sadece Allah var iken, hadislerin mahiyeti de ne-
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dir? Çünkü var olanlar, Allah’n kelimeleridir ve onlar ile Allah övülür.

Tenzih eden Rabbini tenzih ederken, O’nu yaratklarn niteliklerinden

tenzih eder. Yaratlm olann kendiliinden bir eye sahip olmas

mümkün deildir ve onn kendi varl da yoktur. O, kendini izhar

edene aittir. Hak, bir eyden tenzili edildiinde, kendisiyle ve benzerle-

riyle övülür. Hakk sadece kendisiyle veya benzerleriyle O’nu övebile-

cein bir eyden tenzih edersen, kendisiyle hakk övmen gereken bir

övgüyü terk etmisin demektir. Binaenaleyh Hakk tespih edeken,

hangi eyden O’nu tespih ettiini iyice örenmelisin! Çünkü O’ndan

bakas yoktur. Çünkü Rahmanü Nefesi var olanlarn cevheridir. Bu

nedenle Hak, kendisini yaratklarn özellikleriyle nitelerken akl kantlar

bunlar O’nun adma imkânsz sayar. Allah’ aklnla tenzih etmekten sa-

knmalsn! O’nu kendi kelam olan Kuran ile tespih ct. Bu durumda,

bdatçi veya yeni bir ey uyduran deil, anlatan haline gelirsin. Zarar

veren bir ey söz konusu ise, ondan uzak durmu olursun. Çünkü sen

O’nu kendi kelamyla tespih ettin, o ise, kendini senden daha iyi bilen-

dir. O, zatn en yetkin övgü ve senayla övendir. Hz. Peygamber £
Sen

kendini övdüün gibisin’ der. Senin aklnn O’nun hakknda ‘Allah için

caiz deildir’ deyip Onu tenzih ettii eylerle Allah, kendisini övmü-

tür. Bu, kendisine nispet ettii konuda Hakk yalanlamann ve knama-

nn son noktasdr. Allah, sana kendisini O’ndan örenmeni bildirdi.

Öyleyse sen, eriatta Allah’n nitelii olarak yer alan bir eyden O’nu

tenzihten saknmalsn. O’nu genel olarak aklnla tespih etmemelisin.

Sana tavsiyemi yaptm. Aklî deliller, çounlukla ilahiyat bahislerinde

dinî delillerle çeliir. Rabbini O’nun kelam ve tespihiyle tespih etmeli-

sin, fikrinden veya teorik aratrmadan çkarttn hükmünle tespih et-

me! Çünkü fikrin elde ettii eylerin çou bilgisizliktir. Sen sana söyle-

nenden uzak dur.
.
Çünkü o, ifas az bulunan dermansz bir hastalktr.

Allah’n knadyla kua, övgüsüyle öv, rahmetiyle merhamet ct, lane-

tiyle lanetle! Bu durumda, bilgiye ularsn ve ellerin hayrla dolar.

Tespih âlemdeki her varln övgüsüdür. Bu övgü tespihten baka

bir ey deildir. te bu, akl sahiplerini artan ilahi bir tuzaktr. Onla-

rn akllar, Allah’n hamdi hakkmdaki ifadesinden habersizdir. Bu, daha

önce zikrettiimiz bir husustur. Allah ‘Her ey O’nun hamdhi tespih

eder™7- buyurur. Burada ‘hamd eder’ veya ‘tekbir eder’ veya ‘tehlil eder’

demedi, çünkü bunlarn hepsi, varln ispatlamayla yaplan övgülerdir.
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Tespih ise, yok (etmeyle yaplan olufnsuzlayc) bir övgüdür. Böylelikle

ilahi tuzak tespihe girmi ve müfekkire gücüyle hareket eden akllar et-

kilemitir. Arifler gelmi, Allah’n her eyin tespihini kendisine izafe

edilen hamdiyle snrladn görmü, O’nu kendisini övdüü nitelikle

tespih etmilerdir. Onlar, akllaryla ilahiyat bahislerini aratranlardan

farkl bir ey çkartmamlardr. Bu nedenle Allah
‘Onlarn tespihlerini

anlayamazsnz*™ buyurur. Çünkü onlar, O’nun övgüsünü unutmular-

dr. Kantlar ise akllarndan gelir. Allah bunu fikirlerini perdeleyerek

kendilerinden gizlemitir. Bu nedenle ‘Allah halim ve balayandr*99

ayetiyle onlar cezalandrmamtr. Bununla birlikte, bu davranta bir

yönden saygszlk vardr. Onlar için Allah nezdinde efaat eden ‘O’nun

benzeri bir ey yoktur*°° ayetidir. Burada onlar yanlm, Allah ise ‘O’nun

benzeri bir ey yoktur’
00'

ayetinin talebini onlar adna kabul etmi, Allah

hakknda tereddüt ettikleri veya O’na dair imkânsz saydklar konular-

da onlar balamtr. Bunlar, istiva, beraberlik, mekanda bulunmak,

inmek gibi Allah’n Kitabnda ve Peygamberlerin sözlerinde dile getirip

Allah’n onaylad pek çok husustur.

Rabbini nasl tespih etmen gerektiini açkladk ve sana yolu gös-

terdik. imdi Rabbinin nezdinde beni zikret.

SEKZNC FASIL

Tekbir ile Zikir

Allah öyle der:
c
Allah’n zikri en büyüktür.*01 Allah’n zikri, Ku-

ran’dr. Sen de O’nu Kuran ile zikret, kendi tekbirin ile O’nu tekbir et-

me (büyüklüünü dile getirme). Çünkü Allah, kendisine tekbir getir-

meni emrederek, öyle demitir:
‘

O’na tekbir getir.*
03

Allah, çocuk sahibi

olmaktan, ortaktan ve dosttan münezzeh ve büyüktür. Bu tekbiri geti-

rirken ‘zilletten*
0* ifadesinden habersiz kalma. Allah büyüklüün yönü-

nü snrlamtr. Çünkü Allah ‘Allah’a yardm ederseniz, o da size yardm

eder*05 der. O halde biz, O’na zilletimiz (nedeniyle) yardm etmedik.

Bu nedenle Allah
‘O’nun zilletten ötürü bir dosta ihtiyac yoktur*06 der. Al-

lah, seni üzerinde yarartg sûrete hakkm vermek üzere kendisine yar-
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dma çarr. Çünkü O ‘Her eye yaratln verdi *07 Öyleyse Allah’n

seni üzerine yaratt surete yaratln -ki onun yaratl, hakk demek-

tir- vermesinin bir yönü de, sûretten yardm istemesidir. Çünkü yardm

eden O’dur. Allah
‘

Allah’n yardmclar olun
5608

der. Yardmc, velidir.

Bu nedenle onu snrlamtr. Öyleyse sen O’nu bir dosttan tekbir eder-

ken, hangi veliden tekbir ettiini bilmelisin. Ayn ey, mümkünde ortak

için geçerlidir. Kulun bir eye sahip olup olmayaca hususu da bu me-

seleye dayanr. Sebeplilerin ancak kendisiyle var olabilecei sebeplerin

ortakln dikkate alan kimse, mülkte ortak kabul etmez. Çünkü mülk

için sebep bir araç gibidir. Araç, onlarla var edenin mülkü olan ey bu

araç ile var edilir. Ayn ekilde bu var edenin mülkünün aletidir. Alet ise

bir eyin sahibi deildir. Bu nedenle -yaratmada deil- ‘mülkte ortaklk-

tan büyüklük’ diye snrlad Çünkü Allah, eyay iki ekilde yaratr: Bir

türünü, sebeplerini var etmeyle var etti. Bir marangozun dolap yapmas

veya duvarcnn bina yapmas gibi, âlemdeki bütün sanatkârlarn sanat-

lar bunun örneidir. Fiil marangoza izafe edilir. Halbuki marangoz,

sand sadece eliyle yapm deildir. Aksine, demir gibi bir takm ma-

rangozluk araçlaryla yapmtr. Sandn yapm ise, araçlardan birisine

izafe edilmez. Aksine sandk, onun yapm olmas bakmndan, yapcs-

na izafe idilmi, o ise sand araçlarla yapmtr. Baka bir izafe daha

vardr: Marangoz kendi adna ii yapm ise, sandk ona izafe edilir,

çünkü sandk, onun mülküdür. Bu durum cBen cinleri ve insanlar bana

ibadet etsinler diye yarattm’609 ayetinde belirtilen durum gibidir. Baka

bir ayet ise ‘Göklerin ve yerin mülkü O’na aittir
* 10

ayetidir. Ahap baka-

sna ait ise, sandk, onun yapm olmas yönünden marangoza izafe edi-

lirken, sahiplik yönünden -marangoza deil- ahabn sahibine izafe edi-

lir. Bu durumda marangoz, mal sahibinin aracdr. Allah ise, -yapmda

degil-sahiplikte orta reddetmitir. ‘Dikkat ediniz! Yaratma ve emir O’na

aittir. Âlemlerin rabbi Allah mübarektir.* 11

ikinci yaratma türü, öyledir: Allah var ettii eyi bir sebep olmak-

szn yapar. Bu ise, ük sebeplerin varlklarn yaratmadr. Rabbini dost

veya ortaktan tekbir edip O’nu bu konuda -Hakkn kendisini snrlad-

yla smrlamalsn. Genelletirme, yoksa büyük bilgi ve iyilii kaçrr-

sn. Ayn ey ‘O’nu tekbir et
*' 2

ayetinde geçerlidir. Allah’ oul edinmek-

ten tekbir edersin, çünkü oul babaya ait olabilir -yoksa o edinilmez-.

Gerçekte bu noktada babaya ait bir fiil yoktur. Baba sadece suyu (meni)
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qinin rahmine brakm, çocuun yaratlm baka bir sebep üstlenmi-

tir. Çocuk edinen, Zeyd’i evlat edindiinde Hz. Peygamber’in duru-

mundaki gibi, evlat edinendir. Allah öyle der: ‘Çocuk edinmemi Allah’a

hamd olsun.’
613 Çünkü bir çocuk edinseydi, yaratklarndan dilediklerini

seçer ve dilediini çocuk edinirdi. Bir çocuk edinmemi olan ise, bunu

yapmazd. Ayette ‘Allah dourmad 5614
denilir. Bu, doum yoluyla olan

çocuktur. Allah’n öyle bir çocuu olmad gibi kimseyi de çocuk

ednmemirir. Öyleyse çocuk, her iki yönden kendisinden olumsuzlanr.

Yahudi ve Hristiyanlar, Allah’n çocuklar olduklarn iddia ederek, bir

tür ‘çocuk edinmeyi’ kastetmilerdir. Çünkü onlar, babalarn tanyor-

lard. Mesih hakknda ise, ‘Allah’n olu’ demilerdir, çünkü onun baba-

sn bilmiyorlard ve o bir babadan meydana gelmemiti. Çünkü onlar,

melein Meryem’e ‘yakkl bir adam eklinde
5615 gözükmesi hakknda

Allah’n söylediini bilmiyorlard. Allah onu bir ruh yapt, çünkü Ceb-

rail ruh idi. Öyleyse sa, iki kiiden olumutu. Cebrail Meryem’e üfle-

me esnasnda -nitekim ruh da düzenlenmi bedene üflenir- sa’y ver-

mi, onlar ise, bunun farkna varmamt. Onlar, sa’nn ne bedenini ve

ne ruhunu anlamlard. sa’nn sûreti ise, ruhun bedenlenmesi gibiydi.

Çünkü o, bir temessülden meydana gelmiti. sa’nn yaratln iyice

düünürsen, akl sahiplerinin anlayamad büyük bir bilgiyi örenirsin.

O halde, Rabbini tenzih ederken ve O’nu zalimlerin söylediklerin-

den ‘yücelterek tekbir ederken
36 '6

, Rabbin gibi tekbir etmelisin. Onlar,

Allah’ kendisiyle zatn tekbir etmedii eyle O’nu tekbir ederler. Söz

gelii Allah kulunun tövbesiyle sevinir, evine (Kabe) gelenden dolay

mudu olur, meleklerine kar Vakfe’de duranlarla övünür. Kutsi bir ha-

diste öyle der: ‘Acktm, beni doyurmadn.’ Burada Allah kendisini ku-

lunun yerine koydu. Allah’ böyle yerlerden tenzih edip ‘tekbir’ edersen,

O’nun tekbiriyle tekbir ermi olmazsn. Aksine, O’nu yalanlam olur-

sun. O halde, Allah’ tekbir, O’nun kendisini tekbir ettii ekilde ger-

çekleir. Sen de O’nun snrnda dur ve Rabbine kar aklnla hüküm

verme!
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DOKUZUNCU FASIL

<*k

O

aa/U^ ^ ^ ^ ^

Tehlîl ile Zikir

Bu, O’nun dndakileri yok sayarak, tevhidin zikredilmesi demek-

tir, halbuki OVidan bakas yoktur. Bakas yok iken ‘olumsuzluu

olmsuzladysan’, ispadadn (bir eyi var ettin) demektir. Allah öyle

der: ‘Rabbin kendisine ibadet edilmesine hükmetti .’617 O halde ibadet edilen

her eyde Allah’a ibadet edilir.

Tevhit, bahsi otuz alt ksmdr. Burada, Allah’n kelam olmas vö-
^ m >| j

,
,

, _ __
- - J .. .

nünden Kuran’da geçenleri kastediyorum^ Tevhidin bir yönü, Bir’in

birlenmcsidir. Bu nedenle baz ilahiyat (metafizik) Bilginleri, Bir’i birîe-

yenin sadece Allah olduunu ileri sürmütür. O’nun birlemesi olmasay*

d, hakknda ‘bir’ denilecek kimse olmazd. Öyleyse O’nun birlii, Bir’i

izhar etmitir. Bunun bir yönü ise Ailah’n tevhididir ki bu, ilahlm

(uiûhiyet) tevhididir. Onun bir yönü de hüviyetin tevhididir. Bu bö-

lümde bütün bunlar zikredeceiz. Ayrca, tehlilde Allah’a ait ilahi isim-

leri zikredeceiz. Bunu yaparken Kuran’da bu konuyla ilgili geçen ifa-

delere bir ey eklemeyeceiz. Bunlar, felein derecelerinin onda biri

olarak, otuz alt yerde geçer. Allah ruhlar, cisimler, k ve karanlk

âlemlerinden var olanlarn snflarm yaratmaya bu Felein harekederini

vesile yapmtr. Otuz alt, Allah’n âlemdeki varlklardan olan haklcdr,

çünkü onlar, insann Kran’ telaffuzundan meydana gclc eylerdir.

Öyleyse bu say, ‘göün sulad ekinlerin (zekât olan) öür (onda bir)’

gibidir ve o c
/: yüce Rabhinin adm tespih et

*'"1

ayetinde geçen A’lâ diye

isimlendirilen eydir. O halde tchlil zikrin örüdür (onda bir) ve onun

hakkdr. Öyleyse tchlil, üç yüz altm derecenin onda biridir.

Birinci tevhit: Bu tevhit ‘lahnz tek ilahtr, O’ndan baka ilah yok-

tur, Rahman ve Rahim’dir
’w ayetinde dile getirilen ve nefesin ait olduu

Rahman ismiyle bir’in birlenmesidir. Allah onunla balad, çünkü nefes

olmasayd, harfler, harfler olmasayd kelimeler ortaya çkmazd. Allah,

kendi mudak birliinin dnda, ilahl herkesten oiumsuzlanutr.

Sonra, ilahlm hüviyetiyle kendisine ait olduunu belirtmitir ki hüvi-

yet cl-Vâhid ismine döner. Kendisini niteledii ilk özellik, cr-

Rahman’dr, çünkü o, nefesin sahibidir. Böyle bir zikir, ihlaFden -ki sesi
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yükseltmek demektir- türetilerek ‘tehliT diye isimlendirilmitir. Baka

bir ifadeyle La-ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur)’ diye tchlil

edildiinde, ses yükselir. Bu ses -ki onunla çkan nefestir- söz konusu

kelimeden bakasnm kendisinde ortaya çkt bütün nefeslerden daha

yüksektir. Bu nedenle Peygamber ‘Ben ve benden önceki nebilerin söy-

ledikleri en faziletli söz La-ilahe illallah sözüdür’ demitir. Bunu, bir

nebi bildirdi, çünkü Allah’tan ancak bir nebi söz aktarabilir. Öyleyse

bu, Allah kelamdr. Kelimelerin en üstünü ise, La-ilahe illallah’tr. Bu

cümle, dört eyden oluur: Olumsuzlama, olumsuzlanan, olumlamak ve

olumlanan. Dört ilahi nitelik ise, âlemin varlnn esasdr. Doal dört

ise, cisimlerin varlnn esasdr. Dört unsur, türeyenlerin varlnn as-

ldr. Dört karm, canlnn varlnn asldr. Dört hakikat, insann var-

lnn asldr.

Dört ilahi nitelik; hayat, bilgi, irade ve sözdür. Bu ise alda göre

‘kudret’ iken, dine göre ‘sözdür (kavi)
5

. Dört doa; scaklk, yalk, ku-

ruluk ve soukluk, dört unsur; esir, hava, su ve topraktr. Dört karm
ise iki ac, balgam ve kandr. Dört hakikat; cisim, beslenme, duyu ve

konumadr. Kul bunlara göre ‘la-ilahe illallah
5

derse, âlemin dili ve ko-

numasnda Hakkn vekili olur. Böylelikle âlem onu zikrederken Hak

da kendisini zikreder. Bu cümle, on lci harften oluur. Bu sayyla da sa-

y isimlerinin hairlerini içerir R on ikiden üçü, onlu saylar, yüzlerin

ve binlerin katlardr. Dierleri ise birden dokuza kadar olan saylardr.

Ardndan bu saylardan -sonsuza varana kadar- bileik saylar gelir.

Sonsuza varana kadar, bunlarn hepsi bu on ikiye dahildir. On iki, on-

lardan oluan eydir. Öyleyse la-ilahe illallah’n -varlkta bu sayyla snr-

l olsa bile- (sevab bakmndan) karl sonsuzdur. Dolaysyla onunla

sonsuza göre hüküm gerçekleir. O halde yolduun katamad varl-

n bekas tevhide baldr. Bu ise, la-ilahe illallah demektir. te Rah-

man’n nefesinin etkisidir bu. Bundan dolay Kuran’da Allah bu isimle

balam vc onu Ahad’m birlii saymtr. Çünkü âlem, Bir Haktan su-

dur etti.

Rahman’n nefesinden ikinci tevhit,
‘

Allah’tan baka ilah yoktur hay

ve kayyumdur*211 ifadesinde dile getirilir. Bu, hüviyet ve balangç tevhi-

didir. Çünkü bu ayette Allah mübtedadr (isim). O’nun nitelii ise, uy-

ku vc dalgnln kendilerini tuttuu suretler ile zuhur ettiinde, uyku

ve dalgnlktan tenzihtir. Nitekim isa rabbini uykusunda uyuma özel-
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ligindeki bir insan eklinde görebilir. Bu nedenle Hak, bu surette (zu-

hur ettiinde) kendisini tenzih ederek birlemitir. Rüyada böyle bir

sûret ile zuhur etse bile, yine de O, uyku ve dalgnln tuttuu kimse-

lerden deildir. te ayetteki en özel nitelik budur. Allah el-Hayy ismini

el-Kayyum’dan önce zikretti. Çünkü uyku ve, dalgnlk, uyank olan

Hayy ve Kayyum’u (Diri ve Ayakta) tutar. Ölüm de diriye gelebilir. Bu

nedenle Hak için ‘ölümsüz diri* denilir. Uyku ve dalgnlk da böyledir.

Dalgnlk uykunun balama, rüzgar için esinti gibidir. Çünkü uyku bir

buhardr ve o da havadr, esinti ise onun balangcdr. Dalgnlk, uy-

kunun badr ve uyank olana gelebilir. te bu, el-Hayy el-Kayyum

lah’n kendisinden tenzihi kabul ettii eyden, ‘tenzihin tevhididir.’ Sö-

zü uzatma korkusu olmasayd, içerdii ilahi isimlerle birlikte ayetin ta-

mamn açklardk.

Rahman’n nefesinden üçüncü tevhit,
‘
Elif

,
Lam, Mim! Allah’tan ba-

ka ilah yoktur, Hayy ve Kayyum’dur62 '

ayetidir. Bu, nefesin harflerinin

tevhididir ki bunlar. Elif, Lam ve Mim’dir. Kitabn ikinci bölümünde,

harflerin hakikatleri hakknda yeterli açklama yapmtk. Bu tevhit de,

balangç tevhididir. Fiil isimlerinden kendisine ait olan, el-Hayy ve el-

Kayyum diye isimlendirilen Allah’tan ‘kitab hak ile indirendir

(Münezzilü’l-kitab bi’l-hak)’ ismidir. Böylelikle O’nu Hayy ve Kayyum

diye isimlendirilen Allah’n kaundan ‘kitab hak ile indiren’ diye isim-

lendirmitir. O’nun dört kitab indiren olduu açklanmtr. Bunlar,

birbirini dorulayan kitaplardr. Dört olmasnn nedeni ise, tankln
en çounun dört olmasdr. lahi kitaplar ise, Hakkn kullarna kar ve-

sikalardr. Bunlar, Hakk niteleyen kullar üzerindeki haklarn dile ge-

tiren, kullarn Allah üzerinde -O’nun kendisine vacip kld- haklarn

belirten kitaplardr. Allah’m kendisine zorunlu kld haklar ise, kullar

için O’ndan bir ihsan ve iünftr. Allah kullaryla birlikte yükümlülük

altna girerek öyle demitir.
‘
Sizinle yaptm sözlemeyi yerine getirin

™ 2

Allah, bize kulluumuzu inkar ettiimizi bildirerek, yükümlülük altna

sokmutur. Kul olmasaydk, bize yükümlülük yazlmazd, çünkü biz,

Efendinin hükmüne balyz. Hakikatimizden çkp sahiplik, tasarruf,

alma, verme iddiasnda bulunduumuzdan emin olunca, bizimle kendi-

si arasnda bir takm sözlemeler yazmtr. Bizden söz ve misak alm,

kendisini de bu konuda bize katmtr. Balanz! Sözlemeli köle hür

konumuna yerletirildiinde, sözlemeli köle olabilir. Hürriyet kokusu-
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nu tahayyül etmeseydi, köle iken sözlemeli olmas mümkün olmazd.

Çünkü köle hakknda bir sözleme olamayaca gibi onun bir hakk da

yoktur. Köle efendisinin izniyle tasarruf edebilir. Efendisinin verdii

görevi yerine getirirken de, kendisine kar bir misak veya söz alnmaz.

Baknz! Kaçak köle kayt altna alnr. Bu, onun kaçaklna kar bir

vesikadr. Bu, köle ve efendi arasnda geçerli olmayan akit ve sözleme-

leri içeren vesikalar gibidir. Ariflere en ar gelen ayetler, içerisinde ‘söz-

leri yerine getirin*
23

ifadesinin bulunduu ayetlerdir. Böyle ayetler köleyi

Allah karsnda kölelikten çkartr.

Rahman’n nefesinden olan dördüncü tevhit
‘

Diledii ekilde rahim -

lerde sisi tasvir edendir*21 ayetinde dile getirilir. Ayetin devamnda ‘

Al-

lah’tan baka ilah yoktur, O aziz ve hakimdir*2* denilir. Bu, meiyet tev-

hididir. Allah, hüviyetini izzet özelliiyle niteleyerek öyle der: ‘O do-

rulmamm*26
Allah, korusu yüce olandr, çünkü O, bizi -temas etmek-

sizin- rahimlerde suretlendirendir. Temas etseydi, sûreden kabul eden

O’na dokunaca gibi rahim de O’nu içerirdi. Öte yandan tasvir eden O
olmasayd, bu nispet doru olmazd, halbuki Allah, doru sözlüdür.

Çünkü Allah, tasviri bir bakasna nispet etmeyip ‘diledii ekilde’ bu-

yurmutur. Yani, nasl isterse öyle yapar. Bu nitelikte ise, O’nun

meiyetinin -önce izzet, ardndan hikmet ile nitelenmesine ragmen-

keyfiyeri kabul ettii ortaya çkar. Hikmet sahibi Hakim, menzillerine

kendilerini indirdii eyay düzenleyendir. O halde tasvir onu gerektirir.

Çünkü O, anna layk izzetiyle, el-Melik deil, el-Musavvir’dir (tasvir

eden). Böylelikle ann bilen selim akllar hayrete düürür. Tevilcilere

gelirsek, onlar hayrete dümez, tevile dalarken doruyu da bulamazlar.

Bilgiye uyarlarsa, kyamet günü kendisinden hesaba çekÜecekleri bir ya-

sa ilemi olurlar. Çünkü onlar, Allah'n zat hakknda konuup ken-

disine nispet ettii eyden O’nu tenzih edenlerle birlikte olacaklardr.

Söz konusu kiiler, akl imana yeleyen ve teorik düüncesini Rabbi

hakkndaki bilgide hüküm sahibi yapanlardr. Böyle bir eye ise haklan
A

yoktur. Bu durum ‘Ademolu beni yalanlad, bu ona yakmad’ ifade-

sinde dile getirilir. Burada Allah Âdemolunun kendisini yalanlad

bütün hususlar deil, bir ksmn zikretti. Sonra ‘benim kulum’ dedii

bir hadiste ise, kendisine izafe ederek, onun adna bir umudu geride b-
A

rakt. ‘Ademolu’ demi ise -ki rivayet bakmndan bu daha dorudur-

onu kendinden uzaklatrm ve Adem’in beline izafe etmi olur. Çünkü
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günah bel ile gerçeklemitir. Söz konusu günah, aaca yaklamak, ye-

mek ve unutmaktr. Allah onda bir kararllk bulamamtr. Bu ise,

bâtnn amelidir. Böylelikle bâtnm ondan temizleyerek ‘Allah katnda

temiz idi
’637

demitir. Yani Allah’n söyledii gibi seçilmi idi.

Rahman’n nefesinden beinci tevhit ise ‘Allah kendisinden baka ilah

olmadna ahitlik etti. Melekler ve adil bilginler de tanklk etti
,62g

ayetinde

dile getirilmitir. Bu, hüviyetin tevhididir. Burada tanklk, el-Muksit

ismine dayandrlmtr ki alemde adalet demektir. Bu durum ‘Her eye

yaratln verdi
™0 aycLidc dile getirilir. Allah, tevhitte kendisini

c
öiçü

koymak’ özelliiyle nitelemitir ki, adil olmakla ehadetin tevhidini kas-

tediyorum. Bunu ise, hüviyete ait saymtr. Allah, bütün isimleri ba-

kmndan, buna ahittir. Bütün isimler dedik, çünkü Allah ismi, ‘melek-

ler ve bilgi sahipleri
5630

ayetinde çoklua atf yaplmtr. Böylelikle Allah

ismi zikredilip de özel bir isim belirlenmezse, alemin adaletle -çünkü

Allah kendisine ölçü koymaz ve ancak ölçülebilir olan onun altna girer-

talep ettii bütün ilahi isimleri kastettiini anlarz. te bu, ‘adalet tev-

hididir’. Bu konuda bize sahih bir hadis aktarlmtr. Onu bize Yunus

b. Yahya Ebu’l-vakt Abdullah el-Herevi’den, onun bnü’l-Muzaffer ed-

Davudî’den, onun Ebu Muhammed Hamevi’den, onun el-Ferberi’den,

onun ise Buhari’den, Buhari Ebu’l-Yememden, onun uayb’dan, onun

Ebu’z-Zünad’dan, onun A’rec’ten, onun Ebu Hureyre’den aktard bir

hadistir. Ebu Hureyre Hz. Peygamberin öyle dediini söyler: ‘Allah

öyle buyurur: Sadaka ver ki, sana da verilsin.’ Baka bir hadiste, ‘Al-

lah’n eli doludur, gece ve gündüz cömertçe vermek onlar tüketemez’

denilir. Baka bir hadiste ise öyle denilir: ‘Gökler ve yerin yaratld

andan itibaren neyin infak edildiini gördünüz mü? Bütün bunlar, Al-

lah’n elindekini azaltmaz. O’nun Ar’ su üstündedir. Mizan elindedir,

yükseltir ve alçaltr.’ Bu hadisi, Müslim Ebu Hureyre’den de aktarr. Bu

ikinci rivayette, ‘eli’ yerine ‘sa eli’ ifadesi geçer ve ‘ve dier eli’ ifadesi

de vardr. Hadis, sahihtir.

Rabbni tehll ediinde adaleti uygulayan kulu Rabbi tasdik eder ve

sözünün benzerini söyler. Bu, Allah’n kulunu tezkiye etmesinin bir yö-

nüdür. Bize birden çok ravi aktarmtr ki, bn Rüstcm Mckinüddin

Ebu uca’ el-sfahanî -k o Mekke-i erifte Makam Harem’in imam-

dr- ve Ömer b. Abdülmecid el-Meyaneî Ebu’l-Feth el-Kürhî’den, o

Tiryaki Ebu Nasr’dan, o Abdülcabbar b. Muhammed’den, o el-
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Mahbûbfden, o Ebu sa et-Tirmizi’den, o Süfyan b. Vekî’den, o smail

b. Muhammed’den, o Cahade’den, o Abdülcabbar b. Abbas’tan, o el-

Aar Ebu Müslim’den aktarmtr: Ebu Said ve Ebu Hurcyrc’nin pey-

gamberin öyle dediine tanklk ettiklerine tanm: ‘Kim La-ilahe il-

lallah (Allah’tan baka ilah yoktur), vallahu ekber (Allah en büyüktür)’

derse, Rabbi onu tasdik eder ve öyle der: Benden baka ilah yoktur ve

Ben, en büyüüm! Kul, Allah’tan baka ilah yoktur. Tektir O’ derse,

Allah öyle der: Benden baka ilah yoktur. Ben Tek’im. Kul ‘Allah’tan

baka ilah yoktur, mülk O’nundur’ derse, Allah öyle der: ‘Benden ba-

ka ilah yoktur, mülk ve hamd Bana aittir.’ Kul ‘Allah'tan baka ilah yok-

tur, güç ve kudret O’na aittir’ derse, Allah öyle der: ‘Benden baka ilah

yoktur, güç ve kudret bana aittir.’ öyle derdi: ‘Kim hastalnda bunu

söyler ve ölürse, cehennem atei onu yemez.’ Her kim bu hususta bir

terazi belirleyerek Rabbine, kendi nefsine ve bakalarna ait haklan ye-

rine getirip; üzerinde kendisine veya bakasna ait bir hak brakmazsa,

sayesinde rabbine ahitlik ettii adalete sahip olarak bu makama yerle-

ir. Çünkü bu, haklar yerine getirme tankldr. Bu hakk gizleyen ise,

kalbi günahkar olan kiidir. Âdil kiinin üzerinde bakasna ait belli bir

hak varsa, onu (kendisine vermekle) üzerindeki hakk düürür ve onun

peinden gitmez. Böyle birinin ücreti, Allah'a kalr.

Bu ahitlikte hakk vermeyle ilgili zikrettiimiz hususu ardndan

gelen
‘
Adalet ile ayakta duranlardr onlar, Allah’tan baka ilah yoktur, 0

aziz ve hakimdir™ 1

ayeti destekler. Böylece Allah, kendi hakknda birli-

iyle tanklk etmi, sonra melekleri ve bilgi sahipleri O’nun tevhidine

ahitlik etmilerdir. te bu, Allah’n adil olmasnn bir yönüdür. Bu du-

rum, kendisine sorulmazdan önce tankl yerine getirmenin fazileti

kapsamna girer. Çünkü Allah kullarna -kullar kendisinden bunu iste-

mezden önce- tevhidine tank olduklarna ahitlik etmitir. Bu ayette

ise, ehadetin -zann galip ile deil veya taklit ile deil- bilgiye dayal

olarak yaplabileceini açklamtr. Bu konuda geçerli taklit, iddia ettii

hususta masum olan peygamberi taklittir. Bir bilgiye sahip olarak Allah

hakknda tanklk edebiliriz. Nitekim tebli zamannda bulunmadmz
halde, nebilerin Hakkn davetini kendilerine ulatrdklar hakknda

ümmedere kar tank olacaz. Bu konuda Allah’n kitabnda Nuh,

Semud, Ad, Lut kavmi, Eykeliler, Musa’nn kavmi ve Huzeyme’nin a-

hidii gibi hususlarda aktardklarnda Hakk tasdik ederiz. Böyle bir a-
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hitlik, kime iman ettii hususunda -bir zanna veya hüsnü zanna deil*

bilgiye sahip olan kimse adma geçerli olabilir.

Rahman’n nefesinden altrnc tevhit ,

1

Allah O’ndan baka ilah olma-

yandr. Sizi kyamet gününde toplayacaktr, onda kuku yoktur Allah’tan

daha doru sözlü kimdir?3632
ayetinde dile getirilir. Bu da, balangç tev-

hididir ve kaza ve hüküm için hüviyetin tevhididir. Allah rahmetinden

dolay ‘sizi bir araya getirecektir

™

3 buyurur. Biz, bir olduumuz hususta

bir araya gelebiliriz. Bu ise, O’nun rabliini kabuldür. Ayef bize bir

müjde ayetidir ve -aice girsek bile- herkesin muduluguyla ilgili olarak

bizim admza iyiliin zikredilmesidir. Çünkü toplama, intikamn son-

suza dek uzamasn engeller. Fakat azap sürer ve ondaki haller deiir.

ntikam ve aclar duyma hali bitince, Allah, rabliini kabul edenlere

nimetlerinden ve azaptan tat alanlara ondan layk eyleri verir. Söz ko-

nusu kimse, (Rabliini kabul ettikten) sonra irk komu, sonra yü-

kümlülük diyarnn dmda bir yerde tekrar birlemitir. Teklif bir emir-

dir ve bu emir, iki tanklk arasndaki bir yerde gerçeklememitir. Bu

durumda hüküm bata ve sondaki iki ala ait kalmtr. Bu, kyamette

bizi toplayacak sebeptir. Binaenaleyh Allah, bizi ancak daha önce bir

araya geldiimiz hususta toplayacaktr.

Azaptan tat alnca rahatlarlar

Azabn acsndan, bir karlktr o

Ebu Yezid-i Ekber el-Bestami öyle der:

Bütün arzularma ulatm

Azaptan bulduum kazdan baka

Halbuki burada elem demedi. Bizim de bu konuda pek çok iiri-

miz vardr.

Rahman’n nefesinden yedinci tevhit, ‘Ö sizin rabbinizdir, O’ndan

baka ilah yoktur™4 ayetinde dile getirilir. Bu, el-Hâhk (Yaratan) ismiyle

Rabbi birlemedir ve hüviyetin tevhididir. Binaenaleyh söz konusu tev-

hit, takdir tevhidi deil, varlk tevhididir. Çünkü Allah ibadeti emret-

mitir, ibadet ise, ancak varlkla nitelenen kimse tarafndan emredilebi-

lir. Varl ise, Rabbe ait yapm, bu ismi Allah ile tehlil arama yerle-
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drmitir. Onu da, Rabbe dönük özel bir izafeyle, bize izafe etmitir.

Öyleyse bu, efendiliinde, saygnlnda ve varlnn zorunluluunda

kendisini birleyelim diye, özel bir izafedir. Varl zorunlu olduu için,

mümkün gibi yokluu kabul etmez. Çünkü O’nun varl, kendisi ne-

deniyle sabittir. Ayn zamanda, O’nun kölesi olmay kabulle, mülkü

O’nun adna birleriz. Bize ihsan ettii nimetleriyle de, nimet verenin

birliiyle kendisini birleriz. Bu nimet, bizi rahimlerin karanlklarnda ve

dünya hayatnda beslemesidir. Bizim admza yaratt ve hayadarm-

zn bal olduu yararlar nedeniyle de kendisini birleriz. Bunlara örnek

olarak yasalar ve ölçüler ortaya koymak, dine uyan imamlara biat etmek

gibi hususlar verebiliriz. Bütün bu bölümleri, er-Rab ismi verir. Böyle-

likle O’nu birler ve O’nun dndakilerin rabliii reddederiz. Yusuf

Peygamber hapis arkadana öyle demiti.
c
Farkl rabler mi, yoksa bir

rab mi hayrldr?63*

Rahman’m nefesinden sekizinci tevhit ise, ‘Rabbitden sana gelene

uy, müriklerden yüz çevir
5634

ayetinde dile getirilir. Bu, uyma tevhididir

ve hüviyet tevhidinin bir yönüdür. Çünkü Allah, sebepleri ortaya koy-

mu, mürikler
c
Biz onlara bizi Allah’a daha çok yalatrsnlar diye ibadet

ediyoruz
*' 7

dediklerinde ise, rablik hükmünü onlardan kaldrmtr.

‘Onlar (rab) edinmiyoruz’ diyerek, kulluu Allah’n mertebesine tahsis

etmi olsalard, alemde yerleik olan ilahi seheplerin konulmasyla, on-

lar adna bir serbestlik olabilirdi. Alemde bu sebepler yerletirildii için

peygambere ‘sebep’ten deil, irkten yüz çevirmek emredildi. Nitekim

Allah dünya hayatnn yarar hakknda ‘Ksasta sizin için hayat vardr’658

buyurur. Böylelikle Allah bir illet göstermitir. Kuran’da sebep bildiren

(için) illet harfi çokça zikredilir. Bu da, Rab isminin tevhidi yedinci

tevhidin kapsamna girer. Bir yerde hepimizi ona genel anlamda izafe

etmiken burada davacya onu tahsis etmitir. Sanki bu tevhit, bir mu-

hakeme meclisindeki tevhittir. Böylelikle, hasmiar arasnda hüküm ve-

rirken adaleti gerçekletiren adilin birlemesi de ona dahil olur. Allah

‘müriklerden yüz çevir
1639 ayetinde bunu açklamtr. Burada -akli tevhi-

di deil- iman tevhidini getirene onu tahsis etmitir. Bu, nebi ve resul-

lerin tevhididir. Onlar, teorik aratrmayla Allah’ birlememi, kendile-

rinde bulduklar ve reddetmeye güç yetiremedikleri zorunlu bilgiyle

O’nu birlemi, mürikleri ve ilahlarn terk etmilerdir. Söz gelii Pey-

gamber, mürikleri ve onlarn ilahlarn terk ederek, Hira maarasna
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çekilmi, orada -bir öretmeni olmaksn- ibadete yönelmiti. Bu esnada

sadece içinde bulduu ey vard ve öyleyken Hak kendisine gelmiti. Bu

durum ‘
Rabbinder sana vahyedilene uy, O’ndan baka ilah yoktur™' aye-

tinde dile getirilir. Yani O, ortak kabul etmez. Öyleyse iman yerleene

kadar, onlardan yüz çevir ve O’nu Rahman’n nefesiyle gerçekletir.

Bunun için peygambere yardmclar vermi, -onlardan yüz çevirmeyi

deil- müriklerle savamay sana emretmitir.

Rahman’n nefesinden dokuzuncu tevhit ‘Ben Allah’n hepinize gelen

peygamberiyim, O’ndan baka ilah yoktur™ ayetinde belirtilen el-Mursil

isminde hüviyet tevhididir. Bu, meiikliin ve hükümdarln tevhididir.

Bu nedenle kendisini ‘öldürür ve diriltir’ diye nitelemitir. Çünkü hü-

kümdar öldüren ve dirilten, zarar ve fayda verendir. Kim verirse, hayat

ve fayda verir. Kim engellerse, zarar verir ve öldürür. Allah’n bir kim-

seden engellemesi, cimrilik deil, inayet, koruma ve cömertliktir. Fakat

engellenen kimse bunun farkna varmaz. O zarar gördüünü (zanne-

der), çünkü o, en-Nafi’in kendisinden esirgedii eyde bulunan yararn

bilemez. Men edilen kii, ölünün iradesi olmad gibi, iradesi ileme-

dii için Ölür. te, Allah’n engellemesi, zarar ve öldürmesi budur.

Çünkü nimet veren, ihsan eden Allah’tr. Allah, ilk sözleme ve misak-

taki ikrarlarna dikkat çekmek amacyla, tevhidi öretecek peygamberler

göndermitir. ‘Seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik.™ Öyleyse kim

Allah’ -kendi diliyle deil- peygamberin diliyle birlerse, Allah da ona

peygamberine verdii ekilde ödül verir. -Peygamberin diliyle deil de-

risaletin diliyle O’nu birlerse, bilinmeyen ilahi bir karlk ile onu ödül-

lendirir. Bu tarz nimet, gözün görmedii ve kulan duymad nimet

kapsamna gerer.

Yüz on dokuzuncu ksm sona erdi.
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